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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 جالدلطات املدندة إليهم.
جال تتح ل اإلسارة أية مدؤجلية في ا يتعلق ب ض ون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

STE FOLIO PRINT
SARL

راس الها : 900.000 سرهم
مقرها االأت اعي : 30 شارع الحدن 
االجل سار أربعين طريق سيدي يحيى 

زعي1 ت ارة
ب قت�سى عقد  عرفي بت ارة بتاريخ  
شركة  قرر شركاء  اكتوبر  202،   8

«فوليو برانت» ش.ذ.م.م. ما يلي :
من  االأت اعي  املقر   تحويل 
أربعين  سار  االجل  الحدن  شارع   30
ا 0  ت ارة  زعي1  يحيى  سيدي  طريق 
اقامة   39 رقم  محل   20 ع ارة 
اجالس هالل احصين سال   2 مع ورة 

الجديدة.
تعديل القانون االسا�سي.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 20039  

في 21 نون15  202.
1 P

 STE ZEJ SERVICES
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
بشريك جحيد

راس الها : 00.000  سرهم
مقرها االأت اعي : رقم 36  الطابق 

الثاني شقة رقم 4 شارع القاهرة 
ك طراف ت ارة

تحويل مقر الشركة
الوحيد  الشريك  قرار  ب وأب 
ذات  لشركة  ماي  202   3 بتاريخ 
جحيد  بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 
جراس الها   ZEJ SERVICES» املد اة 
االأت اعي  مقرها  سرهم،    00.000
الطابق الثاني شقة    36 بت ارة رقم 
شارع القاهرة ك طراف تقرر   4 رقم 

ما يلي :

تحويل املقر االأت اعي للشركة ا 0 
العنوان االتي :

رقم 30 شارع سبو شقة رقم   حي 
أكدال الرباط.

من   4 الفصل  سيتغي1  جبهذا 
القانون االسا�سي للشركة عل0 اساس 

هذا التقديم الجديد.
تعديل القانون االسا�سي للشركة 

حدب التغيي1ات الدالفة.
جقد تم االيداع القانوني باملحك ة 
يوليو   7 بتاريخ  بت ارة  االبتدائية 

 202، تحت رقم 6086.
2 P

STE AGRODIV MAROC
SARL

ب قت�سى العقد العرفي املحرر في 
أكتوبر  202،    2 بتاريخ  القنيطرة 
االسا�سي  القانون  عل0  االتفاق  تم 

لشركة ذات الخصائص التالية :
 AGRODIV MAROC  : التد ية 

.SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مدؤجلية محدجسة.
الع ليات  اسارة  مقاجل   : الغرض 

الزراعية.
أبو  شارع   48  : االأت اعي  املركز 
 2 اي ان مكتب  اقامة  الصديق  بكر 

القنيطرة.
الراس ال : 00  سرهم مقد ة ا 0 
  00 حصة اأت اعية بقي ة    000

سرهم للحصة الواحدة.
الدنة االأت اعية : من فاتح يناير 

ا 0  3 سيد 15 من كل سنة.
1 % االحتياطي القانوني   : االرباح 

جالباقي بعد املداجلة.

لتديي1  قانونيا  عين   : التديي1 
الشركة جملدة غي1 محدجسة.

الديد ح زة الفقي1.
املحك ة  في  الشركة  تسجيل  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 23 نون15 

 202، تحت رقم 63283.
3 P

 EUTUDE MAITRE REDOUAN AITADDOU

NOTAIRE SIDI KACEM

STE ALFAROUK BUILDERS
تفويت حصص

يطلب االستاذ رضوان ايت حدج 
عل0  الع ل  قاسم،  بديدي  موثق 
اشهار جنشر بالجريدة الرس ية لعقد 
تفويت مج وع الحصص في الشركة 
.ALFAROUK BUILDERS املد اة

بتاريخ رسمي  بيع  عقد   ب قت�سى 
االستاذ  تلقاه  سبت 15  202   7  
رضوان ايت حدج موثق بديدي قاسم 
عويزير  حدن  الديد  باع  ب وأبه، 
تعريفه  G6346 جالديد فؤاس سليم 
لفائدة الديد   ،GN 00182 تعريفه 
 Q201084 تعريفه  عدو  اح د 
  000 أ يع الحصص جاملحدس في  
الشركة  في  له ا  العائدة  حصة 
 ،ALFAROUK BUILDERS املد اة 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 
الشريك الوحيد، راس الها 00.000  
التجاري  بالسجل  املسجلة  سرهم. 
باملحك ة االبتدائية بديدي قاسم، 
26479، تعريفها الضريبي  تحت رقم 

. 4480704
من   : القانوني  الوضع  تغيي1 
 ALFAROUK املد اة  الشركة 
الشركة  ا 0   BUILDESR SARL
 ALFAROUK BUILDERS املد اة 

.SARL AU

الديد حدن عويوير جالديد فؤاس 

اسارة  عن  استقالتهم  قدموا  سليم 

عدو  اح د  الديد  لفائدة  الشركة 

الشركة  في  الوحيد  الشريك  ذات 

 ALFAROUK BUILDERS املد اة 

.SARL AU

املقر الرئي�سي من القنيطرة  الغاء 

سبتة  شارع  س  مدخل    4 ع ارة 

جشنقيط شقة رقم  .

سيدي  ا 0  الرئي�سي  املقر  نقل 

أ اعة جقياسة املرابيح سجار  قاسم  

املعاريف جرغة.

اأت اع  قررت  لذلك  جنتيجة 

املواس  تغيي1  الع ومية  الج عية 

من القانون  ج3    4  ،6  ،3  : التالية 

االسا�سي.

باملحك ة  القانوني  ايداع 

بتاريخ  قاسم  بديدي   االبتدائية 

2  نون15  202، تحت رقم 168.

4 P

STE YARRELEL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جحيد

مقرها االأت اعي : تجزئة اليانس 

سارنا رقم 711 القنيطرة

السجل التجاري رقم : 14127

تحويل املقر االأت اعي 
جتغيي1 هدف الشركة

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 YARRELEL لشركة  العاسي  الغي1 

مدؤجلية  ذات  شركة   ،SARL AU

محدجسة بشريك جحيد تقرر ما يلي :
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للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 
زنقة سبو    1  : من العنوان القديم 

مركز املعامالت «الشوب» مكتب رقم 

2 الطابق الخامس القنيطرة.

تجزئة   : الجديد  العنوان  ا 0 

اليانس سارنا رقم 711 القنيطرة.

جذلك  الشركة  هدف  تغيي1 

باضافة نشاط :

جالرخام  الزليج  جتركيب  بيع 

جالموزيك.

أشغال الصباغة جالديكور.

جحدف نشاط : االشغال املختلفة 

أج  الغرس  في  املقاجلة  البناء،  أج 

الصيانة.

 ليصبح نشاط الشركة كالتا ي :

الع ارات جاالنعاش العقاري جبيع 

جتركيب الزليج جالرخام جالموزيك.

أشغال الصباغة جالديكور.

تعديل القانون االسا�سي للشركة 

تبعا لهذه التغيي1ات.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

رقم  تحت  بالقنيطرة،  االبتدائية 

   89 بتاريخ 23 نون15  202.

5 P

STE SBOU LILKHADAMATE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

راس الها : 00.000  سرهم

مقرها االأت اعي : زاجية شارع موالي 

عبد العزيز جزنقة ابن ابي زرعة 

اقامة الياقوت مكتب   القنيطرة

تفويت حصص

العاسي  الغي1  الج ع  اثر  عل0 

قررت  نون15  202   4 املنعقد بتاريخ 

شركة  لشركاء  العامة  الج عية 

شركة   ،SBOU LILKHADAMATE
راس الها  املدؤجلية،  محدجسة 

االأت اعي  مقرها  سرهم،    00.000
زاجية شارع موالي عبد العزيز ابن   :

ابي زرعة اقامة الياقوت مكتب رقم   

القنيطرة، تقرر ما يلي :

املوافقة عل0 تفويت أل حصص:

 100 بقي ة  ابراير  ليل0  الديدة 

حصة ا 0 :

 100 يقبل  لوريز  ابراهيم  الديد 
حصة بقي ة 00  سرهم للواحدة.

من  ابراير  ليل0  الديدة  استقالة 
جابراء  للشركة  ك دي1  منصبه ا 
الديد  جيبقى  تاريخه  في  مابدمتها 

ابراهيم لوريز مدي1 جحيد للشركة.
تعديل كل من البند 6، 7 ج42 من 

القانون االسا�سي.
تحول الشركة من شركة محدجسة 
محدجسة  شركة  ا 0  املدؤجلية 

املدؤجلية ذات الشريك الوحيد.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
نون15  202،    7 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 1127.
6 P

STE AGRIFRIC
SARL

شركة محدجسة املدؤجلية
راس الها : 00.000  سرهم

مقرها االأت اعي : بالقنيطرة 23 
زنقة 4 أنوال اقامة فلوري   

مكتب رقم 4، مي وزا 
ب قت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
النظام  جضع  تم  نون15  202،    2
االسا�سي لشركة محدجسة املدؤجلية 

ذات امل يزات التالية :
الشركة  تدمى   : التد ية 
محدجسة  شركة   AGRIFRIC

املدوؤلية.
املوضوع : 

مقاجلة فالحية جتديي1 االستغالل 
الفالحي.

الفالحة جالزراعة بج يع أشكالها.
جحدة الت15يد.

الصناعات الغذائية.
أع ال متنوعة جمرتبطة بالنشاط 

الفالحي.
تاأر أ يع املنتجات الفالحية.

االستي1اس جتصدير.
امل تلكات  أ يع  جتاأي1  حيازة 

الفالحية.
أ يع  جتصدير  جاستي1اس  تدويق 

املنتجات جاملعدات الفالحية.

بشكل  مرتبطة  مشاريع   تحقيق 
مباشر أج غي1 مباشرة بالعالم الريفي.

املغرب  برنامج  في  املشاركة 
االخضر الوطني بكافة مكوناته.

أي معاملة تجارية  جبصورة أعم، 
أج  منقولة  أج  مالية  أج  صناعية  أج 
أج  مباشر  بشكل  تتعلق  قد  عقارية 
املذكورة  االشياء  باحد  مباشر  غي1 

أعاله، أج قد تعزز تطوير الشركة.
مدتوطنة   : االأت اعي  املقر 
اقامة  أنوال  زنقة   23 بالقنيطرة 
مي واز   4 رقم  مكتب  فلوري    

القنيطرة.
مدة حياة : الشركة محدجسة في 99 
بالسجل  تقييدها  من  ابتداء  سنة، 

التجاري.
الشركة  راس ال  حدس   : راس ال 
في مبلغ 00.000  سرهم مقد ة عل0 
000  حصة اأت اعية من فئة 00  
سرهم في ملكية الشركاء الديد مح د 
حصة جالديد   100 اشعايب بندبة 

ح يد معيشة بندبة 100 حصة.
تم تعيين الديد مح د   : التديي1 
اشعايب في القانون االسا�سي للشركة 
غي1  لفت1ة  للشركة  مدي1  بصفته 

منتهية.
التجاري  بالسجل  التسجيل  تم 
في  بالقنيطرة  االبتدائية  لل حك ة 
رقم  تحت  نون15  202،   24 تاريخ 

.63301
7 P

STE CMS TRAVAUX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

راس الها : 00.000  سرهم
مقرها االأت اعي : زاجية زنقة مع ورة 
جزنقة مح د الع راجي مدخل بشقة 

رقم 6، القنيطرة
السجل التجاري رقم :  3812

بحدب محضر اأت اع الج عية 
نون15    8 بتاريخ  العاسية  العامة غي1 

 202، فقد تقرر ما يلي :
اشعايب  مح د  الديد  تعيين 
 CMS TRAVAUX للشركة  ك دي1 

لفت1ة غي1 منتهية.
تعديل النظام االسا�سي.

سلطات االأراءات الشكلية.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
يوليو  202،    9 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 3991.
8 P

STE BROTHERS SAKAN
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

تاسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
نون15  202،    0 بتاريخ  بالقنيطرة 
 BROTHERS شركة  تاسيس  تم 

SAKAN ش.ذ.م.م.
رقم  متجر   : االأت اعي  املقر 
طريق  حداسة  تجزئة    18 بقعة   2

مهدية القنيطرة.
االنعاش   : االأت اعي  الهدف 

العقاري.
الع ليات  كل  عامة  جبصفة 
لها  التي  جاملالية  جالعقارية  التجارية 
من  جالتي  الشركة،  بنشاط  عالقة 

شانها املداه ة في تن ية الشركة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.
عبد  بعياس   : ا 0  أسند  التديي1 

العا ي.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الدنة 

يناير ا 0  3 سيد 15 من كل سنة.
  00.000 : حدس في مبلغ  راس ال 
سرهم مقد ة ا 0 000  حصة بقي ة 
اكتتابها  سدس  للواحدة،  سرهم    00

جتوزيعها كالتا ي :
 210  .. العا ي  عبد  بعياس  الديد 

حصة.
الديد بعياس مح د ... 210 حصة.
الديد بعياس عبد اللطيف ... 210 

حصة.
 210  .... الديد بعياس عبد الحق 

حصة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
التجاري  بالسجل  جقيد  بالقنيطرة 
بتاريخ  بالقنيطرة تحت رقم  6332 

21 نون15  202.
9 P
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STE M.J.R AYT EKOU
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
راس الها : 00.000  سرهم

مقرها االأت اعي : أ اعة ايت ايكو 
املركز سائرة جاملاس الخ يدات

تاسيس شركة
مصحح  عرفي  عقد  ب وأب 
تم  نون15  202   9 بتاريخ  االمضاء 

االتفاق عل0 ما يلي :
املدؤجلية  ذات  شركة  تكوين 

املحدجسة تحت امل يزات التالية :
.STE M.J.R AYT EKOU : التد ية
اع ال الري،   : الهدف االأت اعي 

اع ال البناء املختلفة جمشتل.
ايت  أ اعة   : االأت اعي  املقر 

ايكو املركز سائرة جاملاس الخ يدات.
الزمنية  املدة   : الزمنية  املدة 
يوم  تبتدئ  سنة   99 في  املحدسة 
التجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 
ت ديد  أج  املدبق  تفكيكها  ماعدا 

املدة.
الرأس ال : مد الشركاء ب ا يلي :

الديد اعريب انوار ب بلغ 33.333 
سرهم.

ب بلغ  أ ال  ضيف  بن  الديد 
33.333 سرهم.

ب بلغ  مينة  اجهبين  الديدة 
33.333 سرهم.

من  مدي1ة  الشركة   : التديي1 
طرف الديد اعريب انوار الذي يقيم 
ايت  عياش  ايت  بنعت ان  ايت  ب 
ايكو جاملاس الخ يدات رقم البطاقة 
 X309397 رقم  الوطنية  التعريف 

ملدة غي1 محدجسة.
فاتح  من  تبتدأ   : املالية  الدنة 

يناير ا 0  3 سيد 15.
في ستنتهي  ع لية  سنة   أجل 

  3 سيد 15 لدنة  202.
1 % من  : تخصم  تقديم االرباح 

ارباح الشركة كاحتياج قانوني.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
بتاريخ    343 بالخ يدات تحت رقم 

24 نون15  202.
10 P

STE VU POSITIVE
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
راس الها : 80.000 سرهم

مقرها االأت اعي : بقعة 11  املغرب 
العربي D القنيطرة

تاسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالقنيطرة تم جضع القانون االسا�سي 
لشركة ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

املواصفات التالية :
 STE VU POSITIVE  : التد ية 

.SARL
ذات  :شركة  القانوني  الشكل 

مدؤجلية محدجسة
  11 بقعة   : االأت اعي  املقر 

املغرب العربي D القنيطرة
بائع العقاقي1   : املوضوع الشركة 

بالتقديط.
راس ال  حدس   : الشركة  راس ال 
الشركة في مبلغ 80.000 سرهم مقدم 
ا 0 800 حصة اأت اعية بقي ة 00  
سرهم للواحد، محررة بكاملها مكتتبة 

جموزعة عل0 الشركاء .
املدة : 99 سنة.

نور  الديد  ا 0  أسند   : التديي1 
الدين مديد.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 21 63، بتاريخ 0  نون15  202.
11 P

STE JUMI AUTO
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
تاسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 
اكتوبر  202    3 بتاريخ  بالقنيطرة 
املدؤجلية  ذات  شركة  انشاء  تم 

املحدجسة ذات الخاصيات التالية :
.STE JUMI AUTO SARL :  االسم
ذات  :شركة  القانوني  الشكل 

مدؤجلية محدجسة
مدتغل   : الشركة  املوضوع 

مؤسدة لصيانة الديارات.

تاأر سيارات مدتع لة.
الغيار  قطع  أج  معدات  تاأر 

املدتع لة للديارات.
املدة : 99 سنة.

 234 تجزئة البداتين رقم   : املقر 
الفورات القنيطرة.

سرهم    00.000  : الراس ال 
فئة  من  حصة    000 ا 0  مقد ة 

00  سرهم للحصة الواحدة.
الحصص : 

الديد الشباني علي ... 100 حصة.
 100  .. ح زة  الشباني  الديد 

حصة.
علي  الشباني  الديد   : التديي1 
ك دي1ين  ح زة  الشباني  جالديد 

للشركة ملدة غي1 محدجسة.
السجل التجاري رقم : 63287.

من فاتح يناير ا 0   : الدنة املالية 
 3 سيد 15 من كل سنة.

للشركة  القانوني  االيداع  تم 
 24 بالقنيطرة  االبتدائية  باملحك ة 

نون15  202، تحت رقم 63287.
12 P

 STE SMO DIVERS
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
بشريك جحيد

محرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 
نون15  202   24 بتاريخ  بالقنيطرة 
االسا�سي  القانون  عل0  االتفاق  تم 

لشركة ذات الخصائص التالية :
 STE SMO DIVERS  : التد ية 

.SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مدؤجلية محدجسة.
جتصدير  استي1اس   : الغرض 

البضائع.
أع ال متنوعة أج انشاءات.

تجارة.
ابو  شارع   48  : االأت اعي  املركز 
 2 اي ان مكتب  اقامة  الصديق  بكر 

القنيطرة.
سرهم    00.000   : الراس ال 
فئة  من  حصة    000 ا 0  مقد ة 

00  سرهم للحصة الواحدة.

الدنة االأت اعية : من فاتح يناير 

ا 0  3 سيد 15 من كل سنة.

1 % االحتياطي القانوني   : االرباح 

جالباقي بعد املداجلة.

لتدي1  قانونيا  عين   : التديي1 

الشركة جملدة غي1 محدجسة:

الديدة أمي ة أجكزار.

املحك ة  في  الشركة  تسجيل  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 24 نون15 

 202، تحت رقم 63293.

13 P

 STE LE SOUTIEN AGRICOLE
 SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

محرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 

نون15  202   21 بتاريخ  بالقنيطرة 

االسا�سي  القانون  عل0  االتفاق  تم 

لشركة ذات الخصائص التالية :

 STE LE SOUTIEN  : التد ية 

.AGRICOLE SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مدؤجلية محدجسة.

الغرض : مقاجل االسارة الزراعية.

ابو  شارع   48  : االأت اعي  املركز 

 2 اي ان مكتب  اقامة  الصديق  بكر 

القنيطرة.

سرهم    00.000   : الراس ال 

فئة  من  حصة    000 ا 0  مقد ة 

00  سرهم للحصة الواحدة.

الدنة االأت اعية : من فاتح يناير 

ا 0  3 سيد 15 من كل سنة.

1 % االحتياطي القانوني   : االرباح 

جالباقي بعد املداجلة.

لتدي1  قانونيا  عين   : التديي1 

الشركة جملدة غي1 محدجسة:

الديد كريم نيبا.

الديد رشيد شجار.

املحك ة  في  الشركة  تسجيل  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 21 نون15 

 202، تحت رقم 7 633.

14 P
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STE   RSSAH TRANS
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
بشريك جحيد

محرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 

نون15  202   21 بتاريخ  بالقنيطرة 
االسا�سي  القانون  عل0  االتفاق  تم 

لشركة ذات الخصائص التالية :
 STE RSSAH TRANS  : التد ية 

.SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مدؤجلية محدجسة بشريك جحيد.
الغرض : مقاجل النقل املدر�سي.

مقاجل النقل االشخاص.
ابو  شارع   48  : االأت اعي  املركز 
 2 اي ان مكتب  اقامة  الصديق  بكر 

القنيطرة.
سرهم    00.000   : الراس ال 
فئة  من  حصة    000 ا 0  مقد ة 

00  سرهم للحصة الواحدة.
الدنة االأت اعية : من فاتح يناير 

ا 0  3 سيد 15 من كل سنة.
1 % االحتياطي القانوني   : االرباح 

جالباقي بعد املداجلة.
لتدي1  قانونيا  عين   : التديي1 

الشركة جملدة غي1 محدجسة:
الديد اح د راسل.

املحك ة  في  الشركة  تسجيل  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 21 نون15 

 202، تحت رقم 9 633.
15 P

STE LE PAIN DU TERROIR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

راس الها : 00.000  سرهم
السجل التجاري رقم : 44983

تاسيس شركة
مصحح  عرفي  عقد  ب وأب 
تم   20 6 يناير   4 بتاريخ  االمضاء 
ذات  لشركة  االسا�سي  النظام  جضع 
جحيد  بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

جفق البيانات التالية :
 LE PAIN التد ية : الخ5ز البلدي 

.DU TERROIR

الغرض : تجارة املخ5زة جالحلويات.
اع ال الري،   : الهدف االأت اعي 

اع ال البناء املختلفة جمشتل.
حرية   71  : االأت اعي  املقر 

الطيبية القنيطرة.
راس ال : 00.000  سرهم مقد ة  
  00 000  حصة ث ن الواحدة  عل0 

سرهم تتقدم ك ا يلي :
 800  .. هرماش  أشرف  الديد 

حصة.
 200  ... هرماش  مح د  الديد 

حصة.
من فاتح يناير ا 0   : الدنة املالية 

 3 سيد 15 لكل سنة.
الديد  الشركة  تدي1   : التديي1 

أشرف هرماش ملدة غي1 محدجسة.
تم االيداع القانوني لدى املكتب 
بالقنيطرة  االستث ار  الجهوي 
تحت رقم   ،20 6 ف15اير   21 بتاريخ 

.CE20 6- 76 2
مقتطف جبيان

املدي1

16 P

STE SOMERETRA
SARL

السجل التجاري رقم :  9878
للقانون  االسا�سي  املعدل  طبقا 
االستثنائي  العام  الج ع  جمحضر 
 SOMERETRA جعقد البيع لشركة  
سره ا    00.000 راس الها   ،SARL
جمقرها االأت اعي تجزئة 6 نون15 رقم 
يوليو   2 بتاريخ  امل ضية  ت ارة،   68
 8 جاملسجلة في الرباط بتاريخ   202 

يوليو  202، تقرر ما يلي :
%حصة   1 الشركة  حصص  بيع 
ا 0  املنعم  عبد  امل ون  الديد  من 

الديد امل ون مني1.
استقالة الديد امل ون عبد املنعم 

من تديي1 الشركة.
امل ون مني1 مدي1  تعيين الديد  

للشركة.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيي1 
من شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
ا 0 شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك جحيد.

 6 تجزئة  من  الشركة  مقر  تغيي1 
68 ت ارة ا 0 تجزئة االنوال  نون15 رقم 

رقم 0  ت ارة.
تعديل القانون االسا�سي.

17 P

 STE BERNITEX
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
راس الها : 300.000.   سرهم

مقرها االأت اعي : شارع سيبويه 
حرشة كامبي1 أرسيف

الرفع من الراس ال االأت اعي
العام  الج ع  ملقتضيات  طبقا 
أكتوبر  يوم     املنعقد  االستثنائي 
أكتوبر   26 بتاريخ  املسجل   202 
 OR 2856/2021، 202، تحت رقم 
 RE 202 00030141098، تقرر ما 

يلي :
االأت اعي  الراس ال  في  الزياسة 
جذلك  سرهم   3.700.000 بقي ة 
أديدة  حصة   37.000 باحداث 
الراس ال  لرفع  سرهم    00 فئة  من 
االأت اعي من 300.000.   سرهم ا 0 
سرهم جذلك ب داه ة    1.000.000

عينية من الديد ال15ني�سي خليد.
جبذلك تم تعديل البنوس رقم 6 ج7 
ج8 من القانون االسا�سي للشركة ك ا 

يلي : 
راس ال  حدس   : الراس ال 
مبلغ  في  للشركة  االأت اعي 
عل0  موزع  سرهم    1.000.000
00  سرهم  10.000  حصة من فئة 

للواحدة.
 : خليد  ال15ني�سي   : املداه ات 

0.000 6.   سرهم.
 7.9 0.000  : النقدية  املداه ة 

سرهم.
 3.700.000  : العينية  املداه ة 

سرهم
 : الرح ان  عبد  ال15ني�سي 

3.390.000 سرهم.
 3.390.000  : النقدية  املداه ة 

سرهم.
املج وع .... 1.000.000  سرهم.

الحصص :

ال15ني�سي خليد .. 00 .6   حصة

 33.900  : ال15ني�سي عبد الرح ان 

حصة.

املج وع ... 10.000  حصة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

نون15  202،   1 بتاريخ  بجرسيف 

تحت رقم 2021/1185.

18 P

 STE LOTIBAT
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
راس الها : 00.000  سرهم

مقرها االأت اعي : شارع سيبويه 

حرشة كامبي1 أرسيفاملصاسقة عل0 

تفويت الحص االأت اعي

تحويل شكل الشركة
تعيين مدي1 أديد

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

اكتوبر    2 في  املؤرخ  االستثنائي 

أكتوبر   27 بتاريخ  جاملسجل   202 

 OR2867/2021، 202، تحت رقم 
تقرر   ،  RE202 00030681098 

ما يلي :

الحصص  تفويت  عل0  املصاسقة 

من  ج9   7 جبالتا ي تم تغيي1 الفصلين 

القانون االسا�سي للشركة ك ا يلي :

املداه ات : 

ال15ني�سي مو�سى .. 00.000  سرهم.

الحصص :

 ال15ني�سي مو�سى .. 000  حصة.

من شركة ذات  تم تحويل شكل  

ذات  شركة  ا 0  محدجسة  مدؤجلية 

جحيد  بشريك  محدجسة  املدؤجلية 

من  الفصل    تغيي1  تم  جبالتا ي 

القانون االسا�سي.

استقالة كل من الديد ال15ني�سي 

خليد جالديد ال15ني�سي عبد الرح ان 

جتعيين الديد ال15ني�سي مو�سى مدي1ا 

محدجسة  غي1  ملدة  للشركة  أديدا 

من    6 الفصل  تغيي1  تم  جبالتا ي 

القانون االسا�سي.
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بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

نون15  202،   3 بتاريخ  بجرسيف 

تحت رقم 2021/1181.

19 P

 STE SMB CONTRACOR
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
راس الها : 0.000  سرهم

مقرها االأت اعي : شارع سيبويه 

حرشة كامبي1 أرسيف

املصاسقة عل0 تفويت الحصص 

االأت اعية
تحويل شكل الشركة

تعيين مدي1 أديد
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

اكتوبر    3 في  املؤرخ  االستثنائي 

 202 جاملسجل بتاريخ 9 نون15  202، 

 OR11020/2021، رقم  تحت 
تقرر  ،  RE202 00  4961071 

 ما يلي :

الحصص  تفويت  عل0  املصاسقة 

من  ج8   7 جبالتا ي تم تغيي1 الفصلين 

القانون االسا�سي للشركة ك ا يلي :

املداه ات : 

ال15ني�سي خليد  0.000  سرهم.

الحصص :

 ال15ني�سي خليد 00  حصة.

من شركة ذات  تم تحويل شكل  

ذات  شركة  ا 0  محدجسة  مدؤجلية 

جحيد  بشريك  محدجسة  املدؤجلية 

من  الفصل    تغيي1  تم  جبالتا ي 

القانون االسا�سي.

استقالة كل من الديد حجي علي  

جتعيين الديد ال15ني�سي خليد  مدي1ا 

محدجسة  غي1  ملدة  للشركة  أديدا 

من    1 الفصل  تغيي1  تم  جبالتا ي 

القانون االسا�سي.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

نون15  202،   24 بتاريخ  بجرسيف 

تحت رقم 2021/1200.

20 P

 STE AMBISOLVE
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

بشريك جحيد

تاسيس شركة
بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قت�سى 

القوانين  نون15  202   3 بتاريخ 

االساسية لشركة محدجسة املدوؤلية 

امل يزات  ذات  جحيد  شريك  ذات 

التالية :

الهدف : االستشاراة االسارية.

املقر : 30 شقة رقم 8 شارع موالي 

اح د لوكيلي حدان الرباط.
حدس راس ال ب ا قدره   : راس ال 

00.000  سرهم.

من  الشركة  تدار   : التديي1 

طرف الديد املهياجي نبيل ملدة غي1 

محدجسة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت  نون15  202،    7 بتاريخ 

السجل التجاري 16029 .

21 P

STE CREA-Z
SARL AU

بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قت�سى 

بتاريخ 9  نون15 9 20، تم ما يلي :

تصفية الشركة.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

نون15    7 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 202، تحت رقم 4 92  .

22 P

STE KINET
SARL AU

بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قت�سى 

بتاريخ 9  نون15 9 20، تم ما يلي :

تصفية الشركة.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

نون15    7 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 202، تحت رقم   92  .

23 P

 STE INTERNATIONAL
ONCOLOGY GROUP

فرع
مقرها االأت اعي : 28 محج عالل بن 

عبد هللا الطابق 2 رقم 8 طنجة
السجل التجاري رقم : 47249 

بطنجة
بتاريخ  للفرع  الشركة االم  قررت 

فاتح أكتوبر  202 ما يلي :
بريدينيو  كونراسج  الديد  اقالة 
للفرع  ك صف  منصبه  من  الغوس 

جذلك باثر فوري.
طوال فت1ة  تعيين مصفيا للفرع، 
التصفية، الديد بريندان كابيل، ذج 
الجندية االست1الية، القاطن ب زنقة 

اميليو فاركاس 6 ، 28043 مدريد.
باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
نون15    6 بتاريخ  بطنجة  التجارية 
 247919 رقم  تحت   ،202 
بالسجل  التعديلي  جالتسجيل 
نون15    6 بتاريخ  بطنجة  التجاري 

 202، تحت رقم 0029 .
االيداع املصفي

24 P

STE FOTOUNE
تاسيس شركة

ب وأب عقد عرفي مؤرخ في فاتح 
تم تاسيس شركة ذات  نون15  202 
مدؤجلية محدجسة بشريك جحيد لها 

املواصفات التالية :
.FOTOUNE : التد ية 

االشغال   : االأت اعي  الهدف 
املختلفة أج البناء التصدير جاالستي1اس 

جبيع املالبس الجاهزة بالج لة.
 62 رقم  محل   : االأت اعي  املقر 

زمور   بلوك ب تيفلت.
الراس ال : حدس راس ال الشركة 

في 00.000  سرهم.
ملوكي  الديد  عينت   : تديي1 
أ يع  مع  للشركة  مدي1ة  فاط ة 

الصالحيات.
باملحك ة   القانوني  االيداع  تم 
السجل  تحت  بتيفلت  االبتدائية 

التجاري رقم  09 .
للنسخ جالبيان

الوكيل

25 P

STE R H MOUMEN TRANS
 SARL

تاسيس شركة
 26 ب وأب عقد عرفي مؤرخ في 

أكتوبر  202، تم تاسيس شركة ذات 

املواصفات  لها  املحدجسة  املدؤجلية 

التالية :

 STE R H MOUMEN  : التد ية 

.TRANS

نقل   : االأت اعي  الهدف 

االشخاص.

شارع انوال   23  : املقر االأت اعي 

اقامة فلوري    مكتب رقم 4 مي وزة 

قنيطرة.

الراس ال : حدس راس ال الشركة 

في 00.000  سرهم.

الديدان  عين   : الشركة  تديي1 

املومن ح زة جاملومن رشيد مدي1ان 

للشركة مع أ يع الصالحيات.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

السجل  تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

التجاري رقم 93 63.
للنسخ جالبيان

الوكيل

26 P

STE GLIDA TELECOM
تاسيس شركة

 1 في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب وأب 

تم تاسيس شركة ذات  أبريل  202 

مدؤجلية محدجسة بشريك جحيد لها 

املواصفات التالية :

.GLIDA TELECOM : التد ية 

االشغال   : االأت اعي  الهدف 

في  االشت1اك  البناء،  أج  املختلفة 

تركيب  جالهاتف،  البصرية  االلياف 

كامي1ا مراقبة.

الدعاسة  حي   : االأت اعي  املقر 

الخ يدات.

الراس ال : حدس راس ال الشركة 

في 00.000  سرهم.

تديي1 الشركة : عين الديد  كليدة 

أ يع  مع  للشركة  مدي1ا  بوعزة 

الصالحيات.
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باملحك ة   القانوني  االيداع  تم 
تحت  بالخ يدات،  االبتدائية 

السجل التجاري رقم 29243.
للنسخ جالبيان

الوكيل

27 P

مكتب االستاذة  أس اء خوالني حدني

موثقة بفاس

شارع الدالجي اقامة النخيل، الطابق االجل 

رقم  

STE LOGIVIA TRANS
راس الها : 00.000  سرهم

مقرها االأت اعي : رقم 12 تجزئة 
موالي اسريس، مرأة فاس

هبة حصص اأت اعية
ب قت�سى عقد رسمي حرر ب كتب 
االستاذة أس اء خوالني حدني موثقة 
جهب  نون15  202،    1 بفاس بتاريخ 
الديد مح د بوسهنة جالديد اح د 
بوسهنة، لفائدة الديد عبد الحفيظ 
من  االنتفاع  حق  مج وع  بوسهنة 
راس ال  في  اأت اعية  حصة   100
 ،  STE LOGIVIA TRANS شركة 
سرهم،    00.000 راس الها  ش.م.م.، 
 12 رقم  بفاس،  االأت اعي  مقرها 

تجزئة موالي اسريس مرأة.
ب قت�سى عقد رسمي حرر ب كتب 
االستاذة أس اء خوالني حدني موثقة 
جهب  نون15  202،    1 بفاس بتاريخ 
الديد عبد الحفيظ  بوسهنة لفائدة 
الديد مح د بوسهنة،  الديد اح د 
بوسهنة  عواطف  الديدة  بوسهنة، 
حق  مج وع  بوسهنة  ملياء  جالديدة 
اأت اعية    حصة   100 من  الرقبة 
 STE LOGIVIA شركة  راس ال  في 
راس الها  ش.م.م.،   ،  TRANS
االأت اعي  مقرها  سرهم،    00.000
12 تجزئة موالي اسريس  بفاس، رقم 

مرأة.
ب قت�سى عقد رسمي حرر ب كتب 
االستاذة أس اء خوالني حدني موثقة 
يتض ن محضر الج ع العام  بفاس. 
  1 بتاريخ  العاسي   غي1  الطابع  ذج 
 STE LOGIVIA نون15  202، لشركة 
راس الها  ش.م.م.،   ،TRANS
االأت اعي  مقرها  سرهم،    00.000
12 تجزئة موالي اسريس  بفاس، رقم 

مرأة، تقرر ما يلي :

حق  مج وع  هبة  عل0  املصاسقة 
االنتفاع املذكورة أعاله.

حق  مج وع  هبة  عل0  املصاسقة 
الرقبة املذكورة أعاله.

من القانون  ج7   6 تغيي1 الفقرتين 
االسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
نون15    7 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 202، تحت رقم 5179/21.
الأل الخالصة جالبيان

مكتب االستاذة أس اء خوالني حدني 

موثقة بفاس

28 P

STE BAYT AL AROUSS
SARL

العاسي  الغي1  العام  الج ع  قرر 
أكتوبر  202،   8 بتاريخ   املنعقد 
شركة   BAYT AL AROUSS لشركة 
 : راس الها  ذات مدؤجلية محدجسة، 
االأت اعي  مقرها  سرهم،    00.000
 3 ملتقى زنقة عبدة جبنخي1ان بلوك 

مدخل 9  بطانة سال تقرر ما يلي :
الشرجع في الحل املدبق للشركة.

 : ب  الشركة  حل  مقر  تحديد 
 3 ملتقى زنقة عبدة جبنخي1ان بلوك 

مدخل 9  بطانة سال.
باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
نون15    6 بتاريخ  بدال  االبتدائية 

 202، تحت رقم 37800.
29 P

شركة جاب بطون
ش.م.م.

راس الها : 00.000  سرهم
مقرها االأت اعي : 34 زنقة رفعت 
الطهطاجي زاجية زنقة اح د شوقي 

فاس
حل الشركة

الغي1  العام  الج ع  ب قت�سى 
أكتوبر  202،   21 بتاريخ  العاسي 
ذات  ش.م.م.  بطون  أاب  لشركة 
  00.000 االأت اعي  الراس ال 
زنقة   34 االأت اعي  مقرها  سرهم/ 
اح د  زنقة  زاجية  الطهطاجي  رفعت 
الشركة  حل  تقرر  فاس،  شوقي 
أواس  مح د  الديد  جعين  مدبقا 

براسة ك صفي للشركة.

مقر  حدس  العام  الج ع  ان 
رفعت  زنقة   34   : ب  التصفية 

شوقي  اح د  زنقة  زاجية  الطهطاجي 

فاس.

باملحك ة   القانوني  االيداع  تم 

نون15  202،   23 بفاس في  التجارية  

تحت رقم 21/5251.

30 P

ITC TECHNOLOGIE
SARL

رأس الها : 00.000  سرهم

املقر االأت اعي : رقم 1 6 زنقة 

حدن الصغي1 حي اش اعو سال

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

  2 في  مسجل     أكتوبر  202، 

شركة  تأسيس  تم  أكتوبر  202، 

تح ل الخصائص التالية :

 ITC TECHNOLOGIE  : التد ية 

.SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مدؤجلية محدجسة.

الهدف االأت اعي : مقاجل محطة 

توليد جإنشاء الكهرباء جالهاتف.

مقاجل اشغال مختلفة جالبناء.

املعلوميات  تخطيط  جرشة 

جالرسومات البيانية (انفوأرافيك).
سرهم    00.000: املال  رأس 

فئة  من  حصة    000 إ 0  مقد ة 

00  سرهم للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  الدنة 

سيد 15 من كل سنة ما عدا  إ 0  3 

الدنة امج 0 تبتدئ من تاريخ تأسيس 

الشركة إ 0  3 سيد 15.
زنقة   6 1 رقم   : املقر االأت اعي 

حدن الصغي1 حي اش اعو سال.

املراني  الديدة عائشة   : التديي1 

غي1  ملدة  املراني  شي اء  جالديدة 

محدجسة.

توزيع امرباح : من امرباح الصافية 

تؤخد 5% لتكوين االحتياط القانوني 

جالباقي يوزع بين الشركاء.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نوف 15  بتاريخ     بدال  االبتدائية 

(السجل   ،37791 تحت رقم   ،202 

الجاري رقم 34879).

31 P

QUALIFRITES
SARL AU

السجل التجاري : 91419 الرباط

حل مدبق للشركة
لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

شركة   QUALIFRITES SARL AU

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

سرهم،    00.000 رأس الها  الوحيد، 

مقرها االأت اعي شارع مح د العربي 

ت ارة،   2 النهضة   69 رقم  العلوي 

العاسي  الغي1  العام  الج ع  خالل 

 3 بتاريخ  الشركة  ب قر  انعقد  الذي 

نوف 15  202 :

الحل املدبق للشركة.

جكضيل  أ ال  لديد  ا  تعيين 

مصف للشركة.

تعيين مقر التصفية شارع مح د 

 ،2 النهضة   69 رقم  العلوي  العربي 

ت ارة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت  نوف 15  202    7 بتاريخ 

.  9 21

32 P

 STE I .K. M. A
SARL AU

RC N° 1639

الحل املدبق للشركة
تعيين املصفي جمقر التصفية 

للشركة
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

يونيو   7 بتاريخ  املنتعقد  االستثنائي 

 202 للشركة املذكورة، تقرر ما يلي :

الحل املدبق جالنهائي للشركة.
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تعيين الديد كراط عصام مصفي 

مقرا  االأت اعي  جمقرها  للشركة 

للتصفية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة االبتدائية ب يدلت 

رقم  تحت  يوليو  202،   2 بتاريخ 

.228/2021

33 P

STE STREET RM CAR
SARL AU

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم  نوف 15  202،   9 ب يدلت بتاريخ 

جضع القانون امسا�سي للشركة ذات 

جحيد،  بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

ذات امل يزات التالية :

 STE STREET RM  : التد ية 

.CAR SARL AU
بدجن  الديارات  كراء   : الهدف 

سائق.

شارع  كلم   2  : االأت اعي  املقر 

مكناس الشقة 7 الطابق 3 ميدلت.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي للشركة ما عدا في 

حالة الفسخ املدبق أج الت ديد.
 100.000  : الشركة  مال  رأس 

حصة من   1000 سرهم مقدم عل0 

الواحدة،  للحصة  سرهم    00 فئة 

1000 حصة للديدة  اكتتبت كالتا ي 
رشيدى مريم.

الشركة  تديي1  تتو 0   : املدي1 

غي1  ملدة  مريم  رشيدي  الديدة 

محدسة.

من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 

سيد 15 من  فاتح يناير جتنتهي في  3 

كل سنة.

ب صلحة  القانوني  اإليداع  تم 

املحك ة  لدى  الضبط  كتابة 

االبتدائية ب يدلت بتاريخ 23 نوف 15 
رقم   ،314/2021 تحت رقم   ،202 

السجل التجاري 2977.

34 P

DY MOTO
SARL AU

السجل التجاري : 3 297 
حل مدبق للشركة

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
شركة ذات   DY MOTO SARL AU
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 
سرهم،    00.000 رأس الها  الوحيد، 
رقم  بلخي1  تجزئة  االأت اعي  مقرها 
الحدن  شارع  الذهبي  املنصور   9
امجل ت ارة، خالل الج ع العام الغي1 
الشركة  ب قر  انعقد  الذي  العاسي 

بتاريخ فاتح نوف 15  202.
الحل املدبق للشركة.

مصف  يحيى  سيب  الديد  تعيين 
للشركة.

تعيين مقر التصفية تجزئة بلخي1 
رقم 9 املنصور الذهبي شارع الحدن 

امجل ت ارة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بت ارة  االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
تحت رقم  نوف 15  202،    7 بتاريخ 

.6862
35 P

A. B. M .T. T
SARL AU

الرأس ال االأت اعي : 0.000  سرهم
املقر االأت اعي : الطابق امجل رقم 6 

سرب بل حجوب اسول مراكش
السجل التجاري رقم  4401

العام االستثنائي  الج ع  ب وأب 
بتاريخ  الشركة  ب قر  املنعقد 
الشريك  صاسق   20 3 23 أكتوبر 

الوحيد للشركة عل0 ما يلي :
تحويل املقر االأت اعي للشركة إ 0 
العنوان الجديد امللك املدمى اطلس 
40 تجزئة أطلس النخيل جالية سيدي 
يوسف بن علي بلدية النخيل رقم 40 

مراكش القانون امسا�سي امللقح.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة التجارية ب راكش 
3 20 جذلك تحت  بتاريخ  2 نوف 15 

رقم 64331.
36 P

ا .ب. م .ت .ت
ش م م ش ج

الرأس ال االأت اعي : 0.000  سرهم
املقر االأت اعي : اطلس 40 تجزئة 

اطلس النخيل جالية سيدي يوسف 
بن علي بلدية النخيل رقم 40 

مراكش
السجل التجاري رقم  4401

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
أكتوبر   3 االستثنائي ب راكش بتاريخ 
7 20 صاسقت شركة ا. ب. م. ت. ت، 

ش م م عل0 التعديالت التالية :
بث ن  اأت اعية  حصة    00 بيع 
الث ن  ليكن  للواحدة  سرهم   2000
طرف  من  سرهم   200.000 االأ ا ي 
 ALBERT JOSEPH KOHN الديد 
 BERNOIT MARIE الديد  لفائدة 

.BRUNO PAUL DEMARS
 ALBERT الديد  استقالة 
منصبه  من   JOSEPH KOHN
ك دي1 للشركة جتعيين مكانه الديد 
 BENOIT MARIE BRUNO PAUL
للشركة  أديد  ك دي1   DEMARS

ملدة غي1 محدجسة.
امسا�سي  القانون  في  التحديث 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لل حك ة التجارية ب راكش 
جيسجل   ،20 7 أكتوبر   30 بتاريخ 

تحت رقم 7007.
37 P

CECOGEC RABAT
SARL AU

رأس الها : 00.000  سرهم
املقر االأت اعي :   زنقة غاندي 

صندجق ال15يد  3 
تعيين مدي1

الج ع  محضر  في  أاء  ملا  تبعا 
بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 

23 سبت 15  202، تقرر ما يلي :
هللا  عبد  عباس  الديد  استقالة 
بتاريخ 23 سبت 15  202، من منصبه 

ك دي1 للشركة.

تعيين الديد الصاخي حدن مدي1 

للشركة ملدة غي1 محدجسة مع إمضاءه 

الفرسي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

نوف 15  202،   21 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 20013 .

38 P

LAAYOUNE PROMOTION
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة ب داهم جاحد
تبعا للعقد العريف  بتاريخ 2  نوف 15 

 202، تم جضع قوانين الشركة ذات 

امل يزات التالية :

 LAAYOUNE  : التد ية 

.PROMOTION

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة ب داهم جاحد.

الع ليات  مختلف   : املوضوع 

جاالنعاش  االسكان  بتطوير  املتعلقة 

العقاري.

تطوير جتجهيز التجزئات.

الحضرية  امرا�سي  أ يع  حيازة 

جالقرجية جاستغاللها بج يع أشكالها.

جإسارة جتشغيل أي عقارات  شراء 

مبنية.

مي  جالبيع  البناء  ع ليات  أ يع 

عقار.

أج  العارية  امرا�سي  أ يع  شراء 

املبنية جأي تجزئة أج تشييد مي مبنى 

لالستخدام الدكني التجاري أج املنهي 

أج اإلساري، الخ....

مج وعة الوفاق   : الرئي�سي  املقر 

رقم 168 العيون ص ب  3 4.

الرأس ال : حدس في مبلغ 00.000  

حصة من    000 إ 0  سرهم مقد ة 

بالكامل  جي لكها  سرهم    00 فئة 

الديد الحدن الباز.

الديد  طرف  من  تدي1   : اإلسارة 

الحدن الباز.
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بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة االبتدائية بالعيون 

تحت رقم  نوف 15  202،    7 بتاريخ 
 312 جتم تسجيلها بالسجل التجاري 

تحت الرقم التحليلي عدس  3894.

39 P

ALIOUICH BATIMENT
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة ب داهم جاحد
بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين  جضع  تم  1 نوف 15  202، 

الشركة ذات امل يزات التالية :

 ALIOUICH  : التد ية 

.BATIMENT

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة ب داهم جاحد.

العامة  البناء  أع ال   : املوضوع 

جأع ال الهندسة املدنية.

الحفر   جأع ال  التطوير  أشغال 

العامة جالصرف الصحي.

خدمات جأشغال مختلفة.

جالشبكات  الطرق  اع ال 

املختلفة.

حفر اآلبار جتركيبها جتجهيزها.

تزجيد  شبكات  جانشاء  تص يم 

جشبكات الكهرباء   AEP مياه الشرب 

جالهاتف.

املياه،  جنفاط  اآلبار  جتجهيز  حفر 

الخ....

حي  سبي  شارع   : الرئي�سي  املقر 
الوحدة 2 زنقة البتاتي رقم   العيون.

الراس ال : حدس في مبلغ 00.000  

حصة من    000 إ 0  سرهم مقد ة 

بالكامل  جي لكها  سرهم    00 فئة 

الديدة اي ان عليويش.

تدي1 من طرف الديدة   : اإلسارة 

اي ان عليويش.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت  نون15  202،    9 بتاريخ 
3126 جتم تسجيلها بالسجل التجاري 

تحت الرقم التحليلي عدس 38947.

40 P

SOUTH PROMOTION

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة ب داهم جاحد

بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين  جضع  تم  2  نوف 15  202، 

الشركة ذات امل يزات التالية :

 SOUTH  : التد ية 

.PROMOTION

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة ب داهم جاحد.

الع ليات  مختلف   : املوضوع 

جاالنعاش  اإلسكان  بتكوير  املتعلقة 

العقاري.

تطوير جتجهيز التجزئات.

الحضرية  امرا�سي  أ يع  حيازة 

جالقرجية جاستغاللها بج يع اشكالها :

جإسارة جتشغيل أي عقارات  شراء 

مبنية.

مي  جالبيع  البناء  ع ليات  أ يع 

عقار.

أج  العارية  امرا�سي  أ يع  شراء 

املبنية جأي تجزئة أج تشييد مي مبنى 

لالستخدام الدكني التجاري أج املنهي 

أج اإلساري: الخ....

: حي املدي1ة تجزئة  املقر الرئي�سي 

344 رقم   العيون ص ب  3 4.

الرأس ال : حدس في مبلغ 00.000  

حصة من    000 إ 0  سرهم مقد ة 

بالكامل  جي لكها  سرهم    00 فئة 

الديد الحدن الباز.

الديد  طرف  من  تدي1   : اإلسارة 

الحدن الباز.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحك ة االبتدائية بالعيون 

تحت رقم  نوف 15  202،    7 بتاريخ 

3120 جتم تسجيلها بالسجل التجاري 

تحت الرقم التحليلي عدس 38939.

41 P

مجموعة معامل السكر الوطنية 
للشمندر للغرب واللوكوس

شركة مداه ة
رأس الها : 73.300 .90  سرهم

الكائن مقرها : 8، زنقة املعت د بن 
عباس الدار البيضاء

استقالة الرئيس املدير العام
تغيي1 ن ط التديي1

تعيين رئيس أديد لل جلس اإلساري 
جمدير عام أديد

اإلساري  املجلس  اأت اع  إن 
املنعقد بتاريخ 1  أكتوبر  202 قد :

مح د  الديد  استقالة  سجل 
جمن  ك تصرف  مهامه  من  فيكرات 

منصبه كرئيس مدير عام.
قرر اعت اس ن ط الفصل بين مهام 
رئيس املجلس اإلساري جمهام املدير 

العام.
بصفته  املشت1ك  التعيين  قرر 

متصرف للديد هشام بل راح.
بل راح رئيدا  عين الديد هشام 

لل جلس اإلساري.
عين الديد أمين الوا ي مديرا عاما 

للشركة.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
نوف 15  بتاريخ     البيضاء  بالدار 

 202، تحت رقم 799894.
42 P

كوسومار

شركة مداه ة
رأس الها : 430 944.87 سرهم
 الكائن مقرها : 8 زنقة املعت د

 بن عباس الدار البيضاء
استقالة الرئيس املدير العام

تغيي1 ن ط التديي1
تعيين رئيس أديد لل جلس اإلساري 

جمدير عام أديد
اإلساري  املجلس   اأت اع  ان 
املنعقد بتاريخ 1  أكتوبر  202 قد :

مح د  الديد  استقالة  سجل 
جمن  ك تصرف  مهامه  من  فيكرات 

منصبه كرئيس مدير عام.

قرر اعت اس ن ط الفصل بين مهام 
رئيس املجلس اإلساري جمهام املدير 

العام.
بصفته  املشت1ك  التعيين  قرر 

متصرفا للديد هشام بل راح.
بل راح رئيدا  عين الديد هشام 

لل جلس اإلساري.
سجل استقالة الديد أمين الوا ي 

من مهامه ك دير عام منتدب.
عين الديد أمين الوا ي مديرا عاما 

للشركة.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
نوف 15  بتاريخ     البيضاء  بالدار 

 202، تحت رقم 799896.
43 P

سوكرونيو
شركة مداه ة

رأس الها : 21.000.000 سرهم
الكائن مقرها : 8 زنقة املعت د بن 

عباس الدار البيضاء
استقالة الرئيس املدير العام

تغيي1 ن ط التديي1
تعيين رئيس أديد لل جلس اإلساري 

جمدير عام أديد
اإلساري  املجلس   اأت اع  ان 
املنعقد بتاريخ 1  أكتوبر  202 قد :

مح د  الديد  استقالة  سجل 
جمن  ك تصرف  مهامه  من  فيكرات 

منصبه كرئيس مدير عام.
قرر اعت اس ن ط الفصل بين مهام 
رئيس املجلس اإلساري جمهام املدير 

العام.
بصفته  املشت1ك  التعيين  قرر 

متصرفا للديد هشام بل راح.
بل راح رئيدا  عين الديد هشام 

لل جلس اإلساري.
عين الديد أمين الوا ي مديرا عاما 

للشركة.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
نوف 15  بتاريخ     البيضاء  بالدار 

 202، تحت رقم 82 800.
44 P
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شركة معامل السكر والتكرير 

لتادلة

شركة مساهمة
رأس الها : 263.300. 23 سرهم

الكائن مقرها : 8 زنقة املعت د بن 

عباس الدار البيضاء

استقالة الرئيس املدير العام
تغيي1 ن ط التديي1

تعيين رئيس أديد لل جلس اإلساري 
جمدير عام أديد

اإلساري  املجلس   اأت اع  ان 

املنعقد بتاريخ 1  أكتوبر  202 قد :

مح د  الديد  استقالة  سجل 

جمن  ك تصرف  مهامه  من  فيكرات 

منصبه كرئيس مدير عام.

قرر اعت اس ن ط الفصل بين مهام 
رئيس املجلس اإلساري جمهام املدير 

العام.

بصفته  املشت1ك  التعيين  قرر 

متصرفا للديد هشام بل راح.

بل راح رئيدا  عين الديد هشام 

لل جلس اإلساري.

عين الديد أمين الوا ي مديرا عاما 

للشركة.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار 

نوف 15  202،  بتاريخ     البيضاء 

تحت رقم 799897.
عن املدتخلص جالبيانات

مجلس اإلسارة

45 P

شركة معامل السكر والتكرير 

للقصب
شركة مداه ة

رأس الها : 46.926.800  سرهم

الكائن مقرها : 8 زنقة املعت د بن 

عباس الدار البيضاء

استقالة الرئيس املدير العام
تغيي1 ن ط التديي1

تعيين رئيس أديد لل جلس اإلساري 
جمدير عام أديد

اإلساري  املجلس   اأت اع  ان 

املنعقد بتاريخ 1  أكتوبر  202 قد :

مح د  الديد  استقالة  سجل 

جمن  ك تصرف  مهامه  من  فيكرات 

منصبه كرئيس مدير عام.

قرر اعت اس ن ط الفصل بين مهام 
رئيس املجلس اإلساري جمهام املدير 

العام.

بصفته  املشت1ك  التعيين  قرر 

متصرفا للديد هشام بل راح.

بل راح رئيدا  عين الديد هشام 

لل جلس اإلساري.

عين الديد أمين الوا ي مديرا عاما 

للشركة.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

نوف 15  بتاريخ     البيضاء  بالدار 

 202، تحت رقم 799891.

46 P

PESCA DEL CAPO
تاسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
 21 بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين  جضع  تم  نوف 15  202، 

الشركة ذات امل يزات التالية :

.PESCA DEL CAPO : التد ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة.

يتعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء باملغرب أج خارأه.

معالجة جتجديد جنقل أ يع أنواع 

املتعلقة  االنشطة  أ يع  الد ك، 

بالصيد جالبحر.

لالسكينة  حي   : الرئي�سي  املقر 

بوأدجر.

الرأس ال : حدس في مبلغ 00.000  

حصة من    000 إ 0  سرهم مقد ة 

موزعة  للواحدة  سرهم    00 فئة 

كالتا ي :

الديدة نجاة الخنجر 100 حصة.

 100 خي  ابراهيم  سيدي  الديد 

حصة.

تديي1 من طرف الديدة   : اإلسارة 

نجاة الخنجر.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة االبتدائية بالعيون 
تحت رقم  نوف 15  202،   21 بتاريخ 

.2021/3609
سجل تجاري رقم 39011.

47 P

 STE SAHARA COOKING
COMPANY S2C

SARL AU
RC : 38961

تأسيس شركة
نوف 15   22 بتاريخ  بالعيون  تم 
انشاء شركة ذات املدؤجلية   ،202 
املحدجسة بشريك جحيد بالخصائص 

التالية :
 SAHARA COOKING : التد ية

.COMPANY S2C
النشاط : التصنيع جتجارة االأهزة 
املنزلية، الصباغة، مختلف امشغال 

جالخدمات.
الوفاق  مدينة   : االأت اعي  املقر 

الرقم E11 العيون.
سنة ابتداءا من تاريخ   99  : املدة 

التأسيس.
سرهم    00.000  : املال  رأس 
موزعة  حصة    000 عل0  مقد ة 

كالتا ي :
الديد اليزيد البوش 000  حصة.
تم تعيين الديد اليزيد   : التديي1 
ملدة  للشركة  جحيد  ك دي1  البوش 

غي1 محدجسة.
باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية بالعيون بتاريخ 22 نوف 15 

 202، تحت رقم 2021/3535.
48 P

STE SD PROJETS
SARL

رأس الها : 100.000 سرهم
مقرها : تجزئة املدتقبل رقم 13 

العيون
تعديل قانوني

العام  الج ع  ملحضر  طبقا 
نوف 15  202    1 االستثنائي بتاريخ 

ت ت املصاسقة عل0 ما يلي :

رفع رأس ال الشركة من 100.000 
سرهم إ 0 3.000.000 سرهم جذلك عن 

طريق الحداب الجاري للشركاء.
توسيع الهدف االأت اعي للشركة 

بإضافة االنشطة التالية :
جامشغال  العامة  البناء  اشغال 

الع ومية.
جأشغال  الك15ى  االشغال 

الطرقات.
التهيئة : تعديل جتجديد البنايات، 
ج الحفر  أشغال  الصيانة،  أع ال 

.VRD
مختلف امشغال جالخدمات.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية بالعيون بتاريخ 26 نوف 15 

 202، تحت رقم 2021/3617.
49 P

ائتمانية ماغتا
ش م م

2  زنقة املوحدين شقة  0 حدان، 
الرباط

االستثنائي  العام  للج ع  تبعا 
 FOCUS شركة  ب قر  انعقد  الذي 
 PERFORMANCES SARL AU
قرر  سبت 15  202،   30 بتاريخ 

الشركاء ما يلي :
حل نشاط الشركة.

سوبات  رشيد  الديد  تعيين 
ك صفي للشركة.

لحل  االأت اعي  املقر  تعيين 
 ANNAJAH GH  B IMM الشركة 
 4 MAGASIN N°1 TAMESNA

.TEMARA
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية ت ارة تحت رقم 0 67 بتايخ 

28 أكتوبر  202.
49P مكرر

BOULISS STOUNE
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
قد  بالرباط  سبت 15  202،   22
املدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
تح ل  الوحيد  جالشريك  املحدجسة 

الخصائص التالية :
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.BOULISS STOUNE : التد ية
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
جالشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

الوحيد.
االستي1اس   : االأت اعي  الهدف 

جالتصدير,
سرهم    00.000  : املال  رأس 
مقد ة إ 0 00  حصة من فئة 00  

سرهم للحصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إ 0   : الدنة املالية 
 3 سيد 15 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 0 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
  7 مج وعة   : االأت اعي  املقر 

رقم 4  البيتات حي ي م الرباط.
التديي1 : بوليس مح د.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
بتاريخ    16 63 رقم  تحت  بالرباط 

26 نوف 15  202.
50 P

STE SOBENCH
SARL

للشركة  العام  الج ع  عقد  بعد 
تحرير  تم  أكتوبر  202،   4 بتاريخ 
الشركة  اسهم  تفويت  حول  محضر 
جتوسيع  التديي1  من  جاالستقالة 
الشكل  تغيي1  جكذا  الشركة  نشاط 
الخصائص  ذات  للشركة  القانوني 

التالية :
.STE SOBENCH SARL : االسم

اسهم  تفويت  تم   : التغيي1ات 
سارة  بنشعو  الديدة  من  الشركة 
ايوب  بنشعو  الديد  إ 0  سهم   300
من  سارة  بنشعو  الديدة  جاستقالة 
ايوب  بنشعو  الديد  لفائدة  التديي1 
الوحيد  املدي1  امخي1  هذا  جتعيين 
الشركة  نشاط  جتوسيع  للشركة 
جالهندسة،  التص يم  (مكتب 
تغيي1  جكذا  جالتصدير)  االستي1اس 
القانوني للشركة من شركة  الشكل 
شركة  إ 0  محدجسة  مدؤجلية  ذات 
شريك  من  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

جحيد.

تديي1  منح   : الشركة  تديي1 
الشركة إ 0 الديد بنشعو ايوب ملدة 

غي1 محدسة.
باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية باملح دية تحت رقم 2 24 

بتاريخ 22 نوف 15  202.
51 P

STE GZ WORKS
SARL AU

للشركة  العام  الج ع  عقد  بعد 
تحرير  تم  ف15اير  202،    8 بتاريخ 
محضر حول توسيع نشاط الشركة 

ذات الخصائص التالية :
 STE GZ WORKS SARL : االسم

.AU
نشاط  توسيع  تم   : التغيي1ات 
املعلوماتية،  (الصيانة  الشركة 

التدريب املعلوماتي),
تديي1  منح   : الشركة  تديي1 
الديد بوري عبد االله  إ 0  الشركة 

ملدة غي1 محدسة.
باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
 797 االبتدائية باملح دية تحت رقم 

بتاريخ 21 مارس  202.
52 P

 TECH  HIRING
عرفي  أج  توثيقي  عقد  ب قت�سى 
شتن15   22 بتاريخ  ت ارة   في  مؤرخ 
 202      قد تــــــــــم تأسيس شركة ذات 

املدؤجلية محدجسة.
الهــدف االأــــــــــــت اعي :

الحلول  بين  التكامل  التثبيت، 
املعلومات  نظام  في  جاالستشارات 

جالخدمة.
أع ال مختلفة.

   00.000  : الشركـة  رأس ال 
حصة من    000 إ 0  سرهم مقد ة 

فئة  00  سرهم للحصة الواحدة.
الديدة سكينة موسن 100حصة.
الديدة فاط ة موسن 100 حصة.
من  ابتداء  سنة   99 املدة : 
التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 0   : الدنة املالية 
 3 سيد 15 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 0 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
  2 29 شارع القاهرة رقم   : املــــقر 

ت ارة.
املدي1 : الديدة سكينة موسن.

التجاري:     بالسجل  التقييد  رقم 
34771  ت ارة.

53 P

  N&N SOFT TECHS 
عرفي  أج  توثيقي   عـقد  ب قت�سى 
سبت 15   28 بتاريخ  ت ارة  في  مؤرخ 

 202 قد تــــــــــم تأسيس :
محدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

بشريك جحيد.
الهـــدف االأـــت اعي :

تدويق ال15امج جأأهزة الك بيوتر 
جمعدات االتصاالت.

   00.000  : الشركـة  رأس ال 
حصة من    000 إ 0  سرهم مقد ة 

فئة 00  سرهم للحصة الواحدة.
  000 الشرافي  نوال  الديدة 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99 املدة : 
التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.
من فاتح يناير إ 0   : الدنة املالية 
 3 سيد 15 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 0 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
  2 رقم  القاهرة  29 شارع  املـقر: 

ت ارة.
املدي1 : الديدة  نوال الشرافي.

رقم السجل التجاري : 34773 ، 
ت ارة.

54 P 

JJK CONSULTING
SARL

العاسي  الغي1  العام  الج ع  قرر 
أغدطس  202   21 بتاريخ  املنعقد 
 JJK CONSULTING SARL للشركة 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
مقرها  سرهم    0.000 رأس الها 
االأت اعي شارع موالي الوكيلي ع ارة 
الرباط،  حدان،   08 شقة   30  رقم 

ما يلي :

تحويل املقر االأت اعي للشركة :

 JJK الشركة  قررت 

تحويل   ،CONSULTING SARL

مقرها االأت اعي إ 0 فيال  0  كاميليا 

تامدنا ت ارة.

توسيع نشاطها التجاري جذلك من 

خالل ما يلي :

االستشارات اإلسارية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نوف 15  بتاريخ  2  بالرباط  التجارية 

 202، تحت رقم 9 200 .

55 P

RED WOLF
تأسيس شركة

العام  الج ع  عقد  ب قت�سى 

نوف 15   9 بتاريخ  املنعقد  التأسي�سي 

 RED شركة  تأسيس  تم   ،202 

WOLF باملواصفات التالية :

.STE RED WOLF : التد ية

الطابق   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 B  ع ارة الشقة  2  رقم  الرابع 

تجزئة الدالية املدي1ة فاس.

  00.000  : مبلغ رأس ال الشركة 

حصة الذي    000 سرهم مكون من 

مح د  الحر�سي  الديد  ي تلكها 

ع ارة  إقامة الزهراء    9 الداكن ب 

ب 4 املدي1ة فاس.

عرض الشركة : االشغال املختلفة 

أج البناء (مقاجل).

املهرأانات  جالحفالت  العرجض 

الفنية (مقاجل).

التجارة املختلفة.

التديي1 للديد : الحر�سي مح د.

األها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة ابتداءا من تقييدها 

بالسجل التجاري.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس  التجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم  نوف 15  202،   26 بتاريخ 

.1311

بالسجل  الشركة  تسجيل  جتم 

التجاري تحت رقم   704.

56 P
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MEDICO LAB DERMA
تأسيس شركة

العام  الج ع  عقد  ب قت�سى 

نوف 15   1 بتاريخ  املنعقد  التأسي�سي 

 MEDICO تم تأسيس شركة    202 

LAB DERMA باملواصفات التالية :

 MEDICO LAB  : التد ية 

.DERMA

الطابق   : اإلأت اعي  املقر  عنوان 

حرازم  سيدي  طريق   73 رقم  امجل 

قرطبة فاس.

 : الشركة  راس ال  مبلغ 

  000 00.000.00  سرهم مكون من 

للحصة  سرهم    00 بقي ة  حصة 

الواحدة.

100 حصة للديد بنجلون ياسين 

الداكن ب 67 بوعجارة باب الجديد 

فاس.

حصة للديد مدتور زهي1  ج100 

الداكن ب  7 حي الح يديين ب.م.ع 

مكناس.

غرض الشركة :

مدتحضرات  جتصنيع  تجارة   

التج يل جاملك الت الغذائية.

االستي1اس جالتصدير.
بنجلون   : للديدان   : التديي1 

ياسين. جمدتور زهي1.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

99 سنة ابتداء من تقييدها  الشركة 

بالسجل التجاري .

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس  التجارية  املحك ة  الضبط 

رقم  تحت  نوف 15 202   23 بتاريخ 

1328 جتم تسجيل الشركة بالسجل 

التجاري تحت رقم 70393.

57 P

ZONE INTERFACE
تأسيس شركة

العام  الج ع  عقد  ب قت�سى 

نوف 15   1 بتاريخ  املنعقد  التأسي�سي 

 ZONE شركة   تأسيس  تم   202 

INTERFACE باملواصفات التالية :

.ZONE INTERFACE : التد ية

  2 رقم   : عنوان املقر اإلأت اعي 

تجزئة توفيق املرأة فاس.

 : الشركة  رأس ال  مبلغ 

  000 00.000.00  سرهم مكون من 

الدياز  الديد  ي تلكها  الذي  حصة 

الحدن الداكن ب 60 شارع الجيش 

امللكي الشقة 2 إقامة امطلس الطابق 

امجل فاس.

غرض الشركة :

 تجارة في مواس البناء.

أج  املختلفة  امشغال  في  مقاجل   

البناء.

التجارة املختلفة.

التديي1 : للديد الدياز الحدن. 

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة ابتداء من تقييدها 

بالسجل التجاري .

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس  التجارية  املحك ة  ضبط 

رقم  تحت  نوف 15 202   23 بتاريخ 

1261 جتم تسجيل الشركة بالسجل 

التجاري تحت رقم 70311.

58 P

STE. DECO KHABOURI

SARL AU

حل الشركة 
السجل التجاري رقم : 1 28 

ب قت�سى املحضر الرسمي املؤرخ 

في يومه 8 نوف 15  202 ب دينة سال 

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر  لقد 

 STE. DECO KHABOURI SARL

الديد  جتحديد  الشركة  حل   AU

مح د الخبوري ب هام الفسخ النهائي 

للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 37894 رقم  تحت  بدال  اإلبتدائية 

بتاريخ 21 نوف 15  202.

59 P

REKTAL TRAV

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة

رأس الها : 00.000.00  سرهم

مركزها اإلأت اعي : 1  شارع االبطال 

رقم 4 أكدال الرباط

ب قت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 

تأسدت  نوف 15  202   4 بتاريخ 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

باملواصفات التاية :

.REKTAL TRAV : التد ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مدؤجلية محدجسة.

املداحات  تهيئة   : الغرض 

الخضراء.

أشغال التهيئة.

تاأر مفاجض.

يصل   : اإلأت اعية  الحصص 

  00000 إ 0  اإلأت اعي  رأس الها 

سرهم مكون من 000  حصة من فئة 

بشكل  محررة  للواحدة  سرهم    00

كامل جمحررة كالتا ي :

 100 امبارك  طالب  أبو  الديد 

حصة.

 100 لحدن  طالب  أبو  الديد 

حصة.

شارع    1  : اإلأت اعي  املقر 

االبطال رقم 4 أكدال الرباط.

الدنة املالية : من فاتح يناير إ 0 

 3 سس 15 .

من  ابتداء    99  : القانونية  املدة 

التسجيل في السجل التجاري.

طالب  أبو  الديد  عين   : التديي1 

غي1  ملدة  الشركة  مدي1  امبارك 

محدجسة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجاري باملحك ة التجارية بالرباط 

رقم  تحت  نوف 15 202   21 يوم 

. 20018
ملخص قصد النشر

60 P

HAVA FERMETURE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

ب وأب محضر الج ع العام الغي1 

2 سبت 15  202  قرر  العاسي بتاريخ 

 HAVA FERMETURE شركة  شركاء 

ذات املدؤجلية املحدجسة برأس مال 

مقرها  سرهم    00.000.00 قدره 
 9 2 رقم  الرباط،  في  اإلأت اعي 

2EME ETAGE، حي املنزه CYM قررجا 

ما يلي :

للديد  بالندبة  التديي1  نهاية 

أونزاليس باريرا كارلوس هومبي1تو.

صحيح  بشكل  الشركة  تلتزم 

بج يع امع ال املتعلقة بها من خالل 

الفوينتي  للديدسي  الفرسي  التوقيع 

فرنانديز سي ال فيجا فرناندج.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

فاتح  بتاريخ  بالرباط  التجارية 

نوف 15 202 تحت رقم  866  .

 61 P

H & M ADVERTISING شركة
ش.م.م

بالرباط  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تكوين  تم  نوف 15  202   3 بتاريخ 

املدؤجلية  ذات  شركة  قوانين 

محدجسة م يزاتها كالتا ي :

H & M ADVERTISING : التد ية

ش.م.م.

:خدمات  الشركة  املوضوع 

املعلومات التجارية.

حدث.

اإلشهار.

التجارة اإللكت1جنية.

 16RUE BRAHIM  : مقر الشركة 

 ROUDANI IMM 16 APT N°2

.OCEAN RABAT
راس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 

سرهم    00.000.00 في  الشركة 

بقي ة  حصة    000 إ 0  مقد ة 

00 سرهم للحصة الواحدة.

الديد حدن بشلوش 100 حصة.

الديد منعم بشلوش 100 حصة.
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الديد حدن بشلوش   : التديي1 
جالديد منعم بشلوش ه ا املدي1ان 
 H & M ملدة غي1 محدجسة في شركة 

ADVERTISING ش.م.م.
الدنة اإلأت اعية : من فاتح يناير 

إ 0  3 سيد 15 في كل سنة.
من امرباح   %  1 تقتطع   : امرباح 
الصافية لتكوين اإلسخار اإلحتياطي 
االقانوني جيتوزع الرصيد حدب قرار 

الج ع العام الدنوي.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
التجارية بالرباط تحت رقم السجل 
نوف 15   23 في    16087 التجاري 

.202 
62 P  

ESPACE VERT ASSAF
SARL AU

CAPITAL DE : 100.000.00 DHS
 SIEGE SOCIAL :APPT N°4 1ER

 ETAGE RESIDENCE KADER
MERS EL KHEIR TEMARA

ب قت�سى عقد عرفي حرر بت ارة 
جضع  تم  نوف 15  202   8 بتاريخ 
محدجسة  لشركة  امسا�سي  القانون 

املدؤجلية خاصيتها كالتا ي :
الشركاء : الديد باسي مح د.

الديد عبد املوأوس مح د.
ESPACE VERT ASSAF : التد ية

. SARL
الهدف : 

املداحات  جأع ال  صيانة 
الخضراء.

 4 رقم  شقة   : اإلأت اعي  املقر 
الطابق امجل إقامة قاسر مرس الخي1 

ت ارة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تكوينها النهائي.
في  محدس   : الشركة  رأس ال 

00.000.00  سرهم.
التديي1 : تديي1 الشركة من طرف 
عبد  جالديد  مح د  باسي  الديد 

املوأوس مح د.
باإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  التجاري  بالسجل  القانوني 
املحك ة اإلبتدائية بت ارة تحت رقم 

6890 بتاريخ 21 نوف 15  202.
63 P

 DELICES ET SAVEURS

IMPORT
 SOCIETE ARESPONSABILITE

LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL DE: 10.000.00

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL: RESIDENCE

  MACHAA ALLAH LOT 1

IMM N°1 APP N°2 TEMARA

RC RABAT 71895

 فسخ الشركة قبل امجان
تعيين مصفي للشركة

تحديد عنوان تصفية الشركة
في بت ارة  عرفي  عقد   ب قت�سى 

 1 أكتوبر 202 قرر الشريك الوحيد 

 DELICES ET SAVEURS لشركة 

سانييل  ايريك  الديد   ،IMPORT

باتريك امريكس ما يلي :

فسخ الشركة قبل امجان.

الوحيد  جاملدي1  الشريك  تعيين 

للشركة الديد ايريك سانييل باتريك 

رقم  سفر  لجواز  الحامل  امريكس 

جلبطاقة التسجيل رقم   EG3829 0

AD  009 8G مصفي للشركة.

تحديد عنوان تصفية الشركة ب 

إقامة ماشاء هللا  ، ع ارة  ، شقة 2 

ت ارة.

تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 

باملحك ة التجارية  السجل التجاري  

نوف 15 202  فاتح  بتاريخ  بالرباط 

تحت عدس 8640  .

64 P

SID ELITE CONSULTING
ش.م.م

1  شارع االبطال شقة رقم 4 

اكدال - الرباط

تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

نوف 15  202  فاتح  بتاريخ  بالرباط 

مدؤجلة  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدجسة خصائصها كالتا ي :

 SID ELITE  : الشركة  تد ية 
CONSULTING شركة ذات مدؤجلة 

محدجسة.
الهدف اإلأت اعي :

سراسات جإعداس جثائق التخطيط 
متعدسة الدنوات.

إسارة  بشأن  املشورة  تقديم 
امليزانية .

إسارة  بشأن  املشورة  تقديم 
الضرائب املحلية.

شارع    1  : اإلأت اعي  املقر 
االبطال شقة رقم 4 اكدال الرباط.

املدة : 99 سنة.
يناير  فاتح  من   : املالية  الدنة 
ما  سنة  كل  من  سيد 15  إ 0  3 
تاريخ  من  تبتدئ  امج 0  الدنة  عدا 

التسجيل إ 0  3 سيد 15  202.
راس ال الشركة : راس ال الشركة  
إ 0  مقد ة  سرهم    00.000.00
00.00  سرهم  000  حصة من فئة 
من  كلها  محررة  الواحدة  للحصة 

طرف الشريكين:
الديد العاقل بنتهامي 700 حصة.
الديدة جفاء بنتهامي 300 حصة.

من  مدي1ة  الشركة   : التديي1 
طرف الديد العاقل بنتهامين ملدة غي1 

محدجسة.
من الربح الخالص   %  1 تقتطعغ 
لتكوين اإلحتياط القانوني ما سام هذا 
االخي1 أقل من عشر الرأس ال يقدم 
لباقي عل0 الحصص بعد إزلة القيم 
املنقولة من أديد اج املخصصة الي 

احتياطي عل0 حدب قرار الشركاء.
تم تسجيل الشركة لدى املحك ة 
التجارية في الرباط بتاريخ 23 نوف 15 
التجاري  السجل  رقم  تحت   202 

. 16077
ب ثابة مقتطف جبيان

65 P

SOCIETE BGI ISTITMAR
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
جضع  تم  نوف 15  202   9 بتاريخ 
تح ل  لشركة  امسا�سي  القانون 

الخصائص التالية :

 BGI ISTITMAR SARL : التد ية 
.AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مدؤجلية محدجسة ذات شريك جحيد.

الهدف اإلأت اعي : 
اإلنعاش العقاري.

أشغال  جالبناء.
مقد ة    00000  : املال  راس 
00  سرهم  000  حصة من فئة  إ 0 
للحصة الواحدة موزعة بالكامل عل0 

الديد ر�سى بن15اهيم 000  حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
الدنة املالية : من الدنة املالية : 
من فاتح يناير إ 0  3 سيد 15 من كل 
سنة ما عدا الدنة امج 0 تبتدئ من 

تاريخ التسجيل .
 2 سعد  إقامة   : اإلأت اعي  املقر 
الهرهورة    1 الشقة   3 رقم  ع ارة 

ت ارة.
التديي1 : للديد ر�سى بن15اهيم .
التوقيع : للديد ر�سى بن15اهيم.

باملحك ة  القانوني   اإليداع  تم 
نوف 15   22 بتاريخ  بت ارة  اإلبتدائية 
 202 رقم اإليداع 6868 رقم التقييد 

بالسجل التجاري  3474 .
من أأل اإليداع جالنشر

املدي1

66 P 

SOCIETE BGI LOGEMENT
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
جضع  تم  نوف 15  202   9 بتاريخ 
تح ل  لشركة  امسا�سي  القانون 

الخصائص التالية :
.BGI LOGEMENT : التد ية 

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مدؤجلية محدجسة ذات شريك جحيد.

الهدف اإلأت اعي : 
اإلنعاش العقاري.

أشغال جالبناء.
سرهم    00000  : املال  رأس 
فئة  من  حصة    000 إ 0  مقد ة 
سرهم للحصة الواحدة موزعة    00
بن15اهيم  ر�سى  الديد  عل0  بالكامل 

000  حصة.
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من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس.

من فاتح يناير إ 0   : الدنة املالية 
 3 سيد 15 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 0 تبتدئ من تاريخ التسجيل .
 2 سعد  إقامة   : اإلأت اعي  املقر 
الهرهورة    1 الشقة   3 رقم  ع ارة 

ت ارة.
التديي1 : للديد ر�سى بن15اهيم .
التوقيع : للديد ر�سى بن15اهيم.

باملحك ة  القانوني   اإليداع  تم 
نوف 15   22 بتاريخ  بت ارة  اإلبتدائية 
 202 رقم اإليداع 6869 رقم التقييد 

بالسجل التجاري 34743 .
من أأل اإليداع جالنشر

املدي1

67 P

  GROUPE ELBILIA شركة
 GESTION POUR COMPTE

PRIVE
شركة مداه ة 

رأس الها : 300.000 سرهم
املقر اإلأت اعي :  شارع مح د بن 

عبد هللا برج مارينا 2 مارينا شوبينج 
سانت1 الدارالبيضاء

رقم السجل التجاري:  819 1 
الدارالبيضاء

رقم التعريف الجبائي 10187164
تكوين شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
مسجل  يونيو  202   28 بتاريخ 
يوليو    6 بتاريخ  بالدارالبيضاء 
 202 تم تأسيس شركة باملواصفات 

التالية:
 GROUPE الشركة  تد ية 
 ELBILIA  GESTION POUR

.COMPTE PRIVE
الشكل : شركة مداه ة.

مح د  شارع   : اإلأت اعي  املقر 
مارينا شوبينج   2 مارينا  بن عبد هللا  

سانت1 الدارالبيضاء.
الغرض امسا�سي : 

التعلي ية  املؤسدات  استغالل 
الخاصة.

من تاريخ  سنة ابتداء    99  : املدة 
عدا  التجاري  بالسجل  تقييدها 
الت ديد  أج  املدبق  الحل  حاالت 
املنصوص عليها في القانون جفي هذا 

النظام امسا�سي.
الرأس ال : 300.000 سرهم تتكون 

من مداه ات نقدية.
: تم تعيين  أعضاء مجلس اإلسارة 
الشركة  إسارة  مجلس  أعضاء  أجل 
ملدة ثالث سنوات جالتي تنتهي في نهاية 
لل داه ين  العاسي  العام  اإلأت اع 
املدعويين لل صاسقة عل الحدابات 
املالية آلخر سنة مالية جالتي ستعقد 
لتاسيس  التالية  الثالثة  الدنة  في 

الشركة.
مقيم  صبار  سعاس  الديد 
 3 تجزئة الرشاس زنقة  بالدارالبيضاء 
كاليفورنيا جالحامل لبطاقة    3 رقم 

.BE64216 التعريف الوطنية رقم
 EDUCATION شركة 
 DEVELOPMENT COMPANY
رأس الها  مداه ة  شركة 
مقرها  سرهم   680.000.000
اإلأت اعي بالدارالبيضاء شارع مح د 
الطابق   2 مارينا  برج  هللا  عبد  بن 
الخامس مرينا شوبينج سانت1 مسجلة 
بالدارالبيضاء  التجاري  بالسجل 
تحت رقم 069  4 جم ثلة من طرف 
الرئيس  بصفته  صبار  سعد  الديد 

املدير العام.
للتن ية  جاإلمارات  املغرب  شركة 
رأس الها  مداه ة  شركة  صوميد 
مقرها  سرهم    .184.773.000
شارع  بالدارالبيضاء  اإلأت اعي 
 2 مارينا  برج  هللا  عبد  بن  مح د 
شوبينج  مارينا  الداسس  الطابق 
التجاري  بالسجل  مسجلة  سانت1 
 96191 رقم  تحت  بالدارالبيضاء 
جم ثلة من طرف الديد عبد املجيد 
املدير  الرئيس  بصفته  الطازالجي  

العام.
مقيم  هللا  نجي  عث ان  الديد 
أنفا  مارجنيي  م ر   1 بالدارالبيضاء 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE742983 رقم

الديدة كنزة جاسو مقي ة بالرباط 

جالحامل  الدوي�سي  غزاجة  زنقة     

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

 .A342374

مراقب الحدابات تم تعيين مكتب 

طرف  من  م ثل   BEA CONSEIL

الديد براهيم العاريف محاسب خبي1 

سنة  ملدة  جذلك  الحدابات  مراقب 

مالية جاحدة.

تكوين اإلحتياطي جتوزيع امرباح.

للدنة  الصافي  الربح  من  يقتطع 

املالية بعد خصم خدارات الدنوات 

املنصرمة عند اإلقتضاء 1 % لتكوين 

مبالغ اإلحتياطي القانوني يصبح هذا 

اإلقتطاع غي1 إلزامي إذا تجاجز مبلغ 

رأس ال  عشر  القانوني  اإلحتياطي 

الشركة.

اقتطاعات  إأراء  أيضا  يتم 

أخرى من ربح الدنة املالية الهدف 

املفرجضة  اإلحتياطيات  تكوين  منها 

يقرر  أخرى  احتياطيات  أج  قانونيا 

تكوينها قبل أي ع لية توزيع بقرار من 

الج عية العامة العاسية أجأي أموال 

هاته  طرف  من  أديد  من  منقولة 

الج عية.

من  توزيعه  املتعين  الربح  يتكون 

جالذي  املالية  للدنة  الصافي  الربح 

يخصم منه الخدائر الدابقة جمبالغ 

إليه  جيضاف  اإلحتياطيات  تكوين 

املالية  الدنوات  أرباح  منقوالت 

الدابقة.

ساخل  امسهم  أرباح  أساء  يتعين 

أأل أقصاه تدعة أشهر تبتدئ من 

اختتام الدنة املالية.

بالسجل  الشركة  تقييد  تم 

بتاريخ بالدارالبيضاء   التجاري 

 7 أكتوبر  202 تحت رقم 791606.
للنشر جاإلستخاص 

رئيس مجلس اإلارة

68 P

JACONS
SARL AU

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة

ب قت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح   
بخ يدات تم تأسيس  نوف 15 202 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 
باملواصفات  ش.م.م  جحيد  بشريك 

التالية :
.JACONS SARL AU : التد ية

الهدف اإلأت اعي :
املقاجل العام  أجالبناء.

سجار ايت الحاج   : املقر اإلأت اعي 
ش اخة ايت يدين خ يدات.

راس ال الشركة : 00.000  سرهم 
مقد ة عل0 000  حصة لكل جاحدة 

00 سرهم.
رشيد  الديد   : الشركة  مدي1 

برلعش لفت1ة غي1 محدجسة.
اإليداع  تم  القانوني  اإليداع 
اإلبتدائية  املحك ة  لدى  القانوني 
بالخ يدات بتاريخ 21 نوف 15  202 

تحت رقم 346 .
69 P

OUSRA DEVELOPPEMENT
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
رأس الها : 1.000.000 سرهم

املقر االأت اعي : ع ارة أيت بزنس 
كالس، تجزئة التوفيق 8 -6  
سيدي معرجف، الدار البيضاء

الزياسة في رأس املال
ت ديد املوضوع

استقالة املدي1ة جتعيين مدي1 أديد
تحيين القانون امسا�سي

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   -   
رأس ال  رفع  تم  أغدطس  202   6
إ 0  سرهم   1.000.000 من  الشركة 
موضوع  جت ديد  سرهم   9.000.000
رأس ال  في  املداه ة  إ 0  الشركة 
املدي1ة  استقالة  جقبول  الشركات 
في  للشركة  أديد  مدي1  جتعيين 
جتحيين  ع ور  كريم  الديد  شخص 

القانون امسا�سي للشركة.
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2 - تم اإليداع القانوني باملحك ة 
بتاريخ  البيضاء  للدار   التجارية 
29 أكتوبر  202 تحت رقم 798229.
70 P

مكتب امستاذ مح د الدو�سي صدجق

موثق

62 شارع مح د الخامس، إقامة بدر، الطابق 

الثاني، فاس

الهاتف : 8 / 97 28 94 0131

 STE ZAKARIA-ZINEB
 DE TOUS TRAVAUX ET

SERVICES TRAVICE
SARL

ب قت�سى عقد توثيقي بتاريخ   -   
 3000 تم جتفويت  ف15اير  202،   2
للحصة  سرهم    00 بقي ة  حصص 
الواحدة من طرف الديد عبد العزيز 
س ية  الديدة  لفائدة  بنصديق 
بنصديق جزينب بنصديق بالتداجي 

في ا بينه ا.
2 - ب قت�سى محضر الج ع العام 
الغي1 بتاريخ 1 أغدطس  202 حيث 

قرر شركاء الشركة ما يلي :
ب قدار  املال  رأس  زياسة 
من  جتعليته  سرهم    .000.000
3.000.000 سرهم إ 0 4.000.000 سرهم.

تغيي1 اسم الشركة حيث أصبحت 
 STE ZINEB DE TOUS تد يتها 
 TRAVAUX ET SERVICES TRAVICE

.SARL
تحيين القانون امسا�سي للشركة.

كتـابة  لدى  القـانونـي  اإليداع  تـم 
في  بفاس  التجارية  املحك ـة   ضبط 
21 نوف 15  202 تحت رقم 1308.

ب ثابة مقتطف جبيان

71 P

FIDUCIAIRE ROCHDI FIRCOFISC NEW

B.P606, BIOUGRA CHTOUKE AIT BAHA

TEL : 0528 81 96 40/ FAX : 0528 81 96 41

STE MELLALI NEGOCE
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
MODIFICATION

للج ع  عرفي  عقد  ب قت�سى   -   
في  لل داه ين  العاسي  الغي1  العام 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  الشركة 

بتاريخ 0  نوف 15  202 قرر ما يلي :

تفويت الحصص

700  أ يع حصص الديد مح د 

ميات لفائدة الديد أيوب ميات.

في  حدس   : االأت اعي  الرأس ال 

إ 0  مقدم  سرهم   100.000 مبلغ 

1000 حصة بث ن 00  سرهم للواحد 

موزع كالتا ي :

الديد أيوب ميات 700  حصة ؛

الديد رشيد البكري 610  حصة ؛

الديد جلد ع ار 610  حصة ؛

املج وع 1000 حصة.

تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  2

باملحك ة  الضبط  بكتابة  القانوني 

نوف 15   26 االبتدائية بإنزكان بتاريخ 

 202 تحت رقم 2101.

72 P

FIDUCIAIRE ROCHDI FIRCOFISC NEW

B.P606, BIOUGRA CHTOUKE AIT BAHA

TEL : 0528 81 96 40/ FAX : 0528 81 96 41

STE MELLALI NEGOCE
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

MODIFICATION
للج ع  عرفي  عقد  ب قت�سى   -   

في  لل داه ين  العاسي  الغي1  العام 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  الشركة 

بتاريخ 0  نوف 15  202 قرر ما يلي :
زياسة   : زياسة الرأس ال االأت اعي 

في الرأس ال االأت اعي من100.000 

سرهم بإضافة    .100.000 سرهم إ 0 

حصص أديدة للرأس ال االأت اعي 

مقدم  سرهم    .000.000 بقي ة 

سرهم    00 حصة بث ن    1000 إ 0 

للواحد موزع كالتا ي :

حصة   3400 الديد أيوب ميات 

340.000 سرهم ؛

الديد رشيد البكري 3300 حصة 

330.000 سرهم ؛

 3300 ع ار  جلد  اح د  الديد 

حصة 330.000 سرهم ؛

حصة    0000 املج وع 

000.000.  سرهم.

مقدم   : االأت اعي  الرأس ال 
سرهم    00 حصة بث ن    1000 إ 0 

للواحد موزع كالتا ي :
حصة   1 00 الديد أيوب ميات 

0.000 1 سرهم ؛
الديد رشيد البكري 4910 حصة 

491.000 سرهم ؛
 4910 ع ار  جلد  اح د  الديد 

حصة 491.000 سرهم ؛
حصة    1000 املج وع 

100.000.  سرهم.
تحيين النظام امسا�سي.

تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  2
باملحك ة  الضبط  بكتابة  القانوني 
نوف 15   26 االبتدائية بإنزكان بتاريخ 

 202 تحت رقم 2101.
73 P

TERRATEC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها : 00.000  سرهم
املقر االأت اعي : شارع عبد الكريم 
الخطابي، ع ارة 2  ، الشقة 2، 
تجزئة مرحات جاس الدهاب، ت ارة

تحويل املقر االأت اعي
العام االستثنائي  الج ع  ب وأب 
للشركة  أغدطس  202    3 بتاريخ 
بشريك  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 
رأس الها   TERRATEC جاحد املد اة 
االأت اعي  مقرها  سرهم    00.000
شارع عبد الكريم الخطابي،  بت ارة، 
تجزئة   ،2 رقم  الشقة   ،  2 ع ارة 

مرحات جاس الدهاب تقرر ما يلي :
االأت اعي  املقر  تحويل   -   
شارع   : اآلتي  العنوان  إ 0  للشركة 
الحدن الثاني، تجزئة كوملة 8 الشقة 

رقم 2، بوزنيقة.
امسا�سي  القانون  تحيين   -  2

للشركة حدب التغيي1ات الدالفة.
جقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 
أكتوبر    8 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
 202 باملحك ة االبتدائية ببندلي ان 
التجاري  720  السجل  رقم  تحت 

بتاريخ 4 نوف 15  202.
74 P

GAIA PROJECT
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

برأس ال يقدرب 100.000 سرهم

31 زنقة سقراط، الطابق 3، 

املعاريف، الدار البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري : 

202197

العام االستثنائي  الج ع  ب وأب 

تقرر خالل  نوف 15  202  بتاريخ    

االأت اع ما يلي :

زياسة رأس املال :

ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

 100.000 من  سرهم   2.300.000

سرهم بإصدار   2.800.000 سرهم إ 0 

لفائدة  اأت اعية  حصة   230.000

.SYNERMAROC SARL شركة

تخفيض رأس املال

بدبب الخدائر الدابقة، خفض 

سرهم   2.100.000 بقي ة  املال  رأس 

إ 0  سرهم   2.800.000 من  جإعاسته 

إلغاء  طريق  عن  سرهم   300.000

الحصص االأت اعية التالية :

اأت اعية  حصة   249.114

لشركة SYNERMAROC SARL ؛

للديد  اأت اعية  حصة   446

مندير زني15.

تحويل الحصص االأت اعية

الشركة  من  اأت اعية  حصة 

للديد عبد   SYNERMAROC SARL

الكريم حدبي ؛

الشركة  من  اأت اعية  حصة 

للديدة   SYNERMAROC SARL

مليكة الكف ؛

الشركة  من  اأت اعية  حصة 

للديد   SYNERMAROC SARL

سريس ربابي.

تحديث النظام امسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

23 نوف 15  202 تحت رقم 7 3 80.

75 P
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CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

SARL AU

AU CAPITAL DE  00.000 DHS

 Siège social : 23 AVENUE ANOUAL IMM

FLEURY    BUREAU N°4 KENITRA

FIX : 0137 36 02 19

EUROQUM FLEXIBLE
SARL AU

بالقنيطرة  عرفي  عقد  ب قت�سى 

مدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

جالتي  جاحد  مداهم  مع  محدجسة 

تح ل الخصائص التالية :

 EUROQUM  : التد ية 

.FLEXIBLE

.SARL AU : الصيغة القانونية

الهدف االأت اعي :

أسجات  أج  صناعية  معدات  تاأر 

آلية ؛

مدتورس شبه أ لة.

رأس ال الشركة : 00.000  سرهم 

فئة  من  حصة    000 إ 0  مقد ة 

سرهم للحصة الواحدة موزعة    00

بين الشركاء عل0 الشكل التا ي :

الديد فني زكرياء 00  حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 0   : الدنة املالية 

 3 سيد 15 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 0 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 املقر االأت اعي : 23، شارع أنوال، 

 ،4 رقم  مكتب  فلوري     إقامة 

مي وزة، القنيطرة.

املدي1 : فني زكرياء.

رقم السجل التجاري 63247.

76 P

PROM’ACTIV
SARL

تغيي1ات مختلفة
العام  الج ع  مداجالت  إثر  عل0 

أكتوبر    1 االستثنائي املنعقد بتاريخ 

شركة  مداه وا  قرر   ،202 

PROM’ACTIV التغيي1ات التالية :

بيع الحصص االأت اعية :

  100 نكاسي  يونس  الديد  بيع 

حصة إ 0 الديد مح د نكاسي.

استقالة   : الشركة  مدي1  تغيي1 

الديد  جتعيين  نكاسي  يونس  الديد 

مح د نكاسي.

تغيي1 القوانين امساسية للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نوف 15  202   21 بالرباط  التجارية 

تحت رقم 20037 .

77 P

 CHINA RAILWAY SIGNAL

 & COMMUNICATION

 CHANGSHA RAILWAY

TRAFIC CONTROL
مقرها االأت اعي : رقم 99 2، شارع 

يويلو سيداساج أناح البحث في تونغ 

هاج، منطقة تطوير التكنولوأيا 

العالية، منطقة تشانغشا، مقاطعة 

هونان، الصين

مقر فرع الشركة االأت اعي : مكتب 
رقم 2، الطابق امجل، شقة رقم 7، 

شارع املدي1ة الخضراء، الراشدية
رقم السجل التجاري 3007  

الراشدية

ب قت�سى الج ع العام الغي1   -   

بتاريخ  املنعقد  للشركاء   العاسي 

4 أغدطس  202 تم تقرير ما يلي :
التجاري  السجل  من  التشطب 

لفرع  املسجل  املكتب  نقل  بعد 

 CHINA RAILWAY SIGNAL

 & COMMUNICATION

 CHANGSHA RAILWAY TRAFFIC

 ،F بلوك  إ 0 قطاع   ،   CONTROL
حي رياض،  شارع أتراأيل،   ، 2 رقم 

الرباط.

تم اإليداع القانوني بالسجل   -  2

التجارية  املحك ة  لدى  التجاري 

نوف 15  202   26 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 2427.
خالصة جبيان املدي1

78 P

HAKKEN SOLUTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
قد  بالرباط  نوف 15  202   4 بتاريخ 
مدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدجسة بامل يزات التالية :
 HAKKEN  : التد ية 

.SOLUTION SARL
الخدمات   : االأت اعي  الهدف 

التكنولوأية املتجدسة.
في  حدس   : الشركة  رأس ال 
  000 إ 0  موزعة  سرهم    00.000
سرهم    00 بقي ة  اأت اعية  حصة 
جإسناسها  بأك لها  تحريرها  تم  قد 
بوحوش  علي  الديد  للشريكين 

جالديد الياس اكنوز.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.
يناير  فاتح  من   : املالية  الدنة 
سيد 15 ما عدا الدنة امج 0  إ 0  3 

تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شارع   14  : االأت اعي  املقر 

تانديفت، شقة  ، أكدال، الرباط.
: تدي1 الشركة من طرف  التديي1 
الحامل لجواز  الديد علي بوحوش، 
جذلك ملدة   149987644 الدفر رقم 

غي1 محدجسة.
باملحك ة  التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط : 97 16 .
مقتطف من أأل اإلشهار

79 P

ائت انية االتجاه الصحيح

ع ارة رقم 6 ، شقة رقم 8، زنقة تونس، م.ج 

مكناس

شركة صو اكري سيفي مار
ش.ذ.م.م ش.ج

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
للشريك الواحد

املقر االأت اعي : حي اح ي يد 2 
اكوراي، الحاأب

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
6  سبت 15  202 تم تأسيس شركة 
للشريك  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

الواحد باملواصفات التالية :

مار  سيفي  اكري  صو   : التد ية 
 SO AGRI CIVI MAR ش.ذ.م.م ش.ج

.SARL AU
 2 حي اح ي يد   : املقر االأت اعي 

اكوراي، الحاأب.
الرأس ال االأت اعي : 00.000  سرهم 
حصة اأت اعية    000 مقد ة إ 0 

بقي ة 00  سرهم لكل حصة جاحدة.
الهدف : من أهداف الشركة سواء 
ساخل املغرب أج خارأه عل0 حدابها 

أج عل0 حداب الغي1 :
التصدير  الفالحي،  االستغالل 

جاالستي1اس جاالتجار.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
السجل  مصلحة  لدى  تسجيلها 
التجاري باستثناء حاالت الت ديد أج 
الحل املدبق املنصوص عليه قانونا 

أج في القانون امسا�سي للشركة.
الدنة االأت اعية : تبتدئ من فاتح 

إ 0 متم شهر سيد 15 من كل سنة.
: تدي1 الشركة من طرف  التديي1 
في  املزساس  الدراج،  ح زة  الديد 
بحي  الداكن    991 أغدطس   26

اح ي يد 2، اكوراي، الحاأب.
جفقا  امرباح  تقدم   : امرباح 
ي لكها  التي  االأت اعية  للحصص 
كل شريك ساخل الشركة بعد خصم 

أ يع املصاريف القانونية.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحك ة التجارية ب كناس 
بتاريخ 6  نوف 15  202 رقم السجل 

التجاري 1 147.
لالستشارة جالبيان

ائت انية االتجاه الصحيح

80 P

 HAJARI NAILS BEAUTY
CENTRE

شركة محدجسة املدؤجلية ذات 
الشريك الواحد

رأس الها االأت اعي : 00.000  
سرهم

ع ارة   ، شقة رقم 4، حي النهضة، 
حي اش اعو، سال

تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بدال 
قد تم تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
الواحد  الشريك  ذات  املحدجسة 

جتح ل الخصائص التالية :
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 HAJARI NAILS  : التد ية 

.BEAUTY CENTRE

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

الشريك  ذات  املحدجسة  املدؤجلية 

الواحد.

الحالقة   : االأت اعي  الهدف 
العصري  الح ام  جتديي1  جالتج يل 

جبيع املواس التج يلية.
رأس ال الشركة : 00.000  سرهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إ 0   : الدنة املالية 

 3 سيد 15 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 0 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شقة  ع ارة      : املقر االأت اعي 
رقم 4، حي النهضة، حي اش اعو، سال.

الديدة هاأر معزجزي   : التديي1 

ملدة غي1 محدجسة.

اإليداع  تم   : القـانونـي  اإليداع 

بدال  االبتدائية  باملحك ـة  القانوني 

رقم  تحت  نوف 15  202   21 يوم 

السجل التجاري 31007.
للخالصة جالتذكي1

املدي1

81 P

KAWAKIB SERVICE
عرفي  أج  توثيقي  عقد  ب قت�سى 

نوف 15   29 مسجل في الرباط بتاريخ 

9 20 قد تم تأسيس :

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

بشريك جاحد.

فرجع أج جكاالت الشركات التجارية 

التي يوأد مقرها بالخارج.

الهدف االأت اعي :

أشغال البناء املتنوعة ؛

االستي1اس جالتصدير.
رأس ال الشركة : 00.000  سرهم 

فئة  من  حصة    000 إ 0  مقد ة 

00  سرهم للحصة الواحدة.

الديد عدنان بنزجين 000  حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 0   : الدنة املالية 

 3 سيد 15 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 0 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر : 947 املدي1ة  ، ت ارة.

املدي1 : عدنان بنزجين.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

. 27377

82 P

شركة كواكب سيرفيس
ش.م.م ذات ش.ج

شركة محدجسة املدؤجلية ذات 

الشريك الواحد
رأس الها : 00.000  سرهم

ب قت�سى محضر مؤرخ بيوم   -  I

6  سبت 15 2020 للج ع العام الغي1 

سي1فيس»  «كواكب  لشركة  العاسي 

الواحد،  الشريك  ذات  ش.م.م 
مقرها  سرهم،    00.000 رأس الها 

ت ارة تم  املدي1ة  ،   947 االأت اعي 

اإلقرار باإلأ اع بالتوا ي عل0 ما يلي :

للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 

 ،2 مطاع  جالس  رياض  إقامة   :  إ 0 
رقم 460، ت ارة.

جبذلك يتغي1 البند الرابع للقانون 

امسا�سي للشركة.

تحيين النظام امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

 2020 سيد 15   28 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 27377 .

83 P

STEPPING STONE
بتاريخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

تم تأسيس شركة   2020 أكتوبر    0

بشريك  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

جاحد جالتي تح ل الخصائص التالية :

.STEPPING STONE : التد ية

.SARL AU : الصفة القانونية

الهدف االأت اعي :

جكالة التواصل ؛

التكوين املنهي ؛

الخدمات.

رأس ال الشركة : 00.000  سرهم 
فئة  من  حصة    00 إ 0  مقد ة 
000  سرهم للحصة الواحدة موزعة 

بين الشركاء عل0 الشكل التا ي :
الديد ياسين الخباز 00  حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.
من فاتح يناير إ 0   : الدنة املالية 
 3 سيد 15 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 0 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
فال  شارع   48  : االأت اعي  املقر 

اجالس ع ي1، الشقة  ، أكدال، الرباط.
املدي1 : الديد ياسين الخباز.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
. 16097

84 P

VISCO MATELAS
SARL

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املنعقد من طرف شركة بتاريخ فاتح 

سبت 15  202 تقرر ما يلي :
 VISCO الحل املدبق لشركة   -   

.MATELAS
2 - تعيين الديد سعيد االسري�سي 

ك صفي لشركة.
تم تعيين مقر الشركة ك قر   -  3

لتصفية.
بقدم  القانوني  اإليداع  تم   -  4
التجاري باملحك ة التجارية بالرباط 
بتاريخ فاتح نوف 15  202 تحت رقم 

.  9003
85 P

 HIMMI MANAGEMENT 
ET DEVELOPEMENT
HIMMI MED SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رأس الها : 7.000.000 سرهم

مقرها االأت اعي : إقامة قيس، 
ساحة ربيعة العدجية، أكدال، 

الرباط
موت املرحوم الديد مح د حمي
جتخصيص حصصه مصحاب 

حقوقها

هبة بين امقارب
تعيين مدي1 أديد جاملراأعة العامة 

للقانون امسا�سي
الج اعي  املحضر  ب وأب   -   

بتاريخ 2  نوف 15  202،
العامة  الج عية  أحاطت   -   
 بوفاة الراحل الديد مح د حمي في 
إسناس  جتقرر  أكتوبر  202   22
مشاركته في رأس ال الشركة املد اة 
 69991  ،HIMMI MED SARL
للحصة  سرهم    00 فئة  من  حصة 

لل دتفيدين كالتا ي :
  9443 حمي  الديد مح د علي 

حصة ؛
  9443 حمي  اس اعيل  الديد 

حصة ؛
   666 بلغازي  زينب  الديدة 

حصة ؛
حمي  972  إحدان  الديدة 

حصة ؛
الديدة سكينة حمي 9722 حصة ؛

املج وع 69991 حصة.
أهابت الديدة زينب بلغازي   -  2
  00 666   حصة من فئة  مج وع 
ت لكها  التي  الواحدة  للحصة  سرهم 
من الشركة HIMMI MED ش.ذ.م.م 
مقرها  سرهم،   7.000.000 رأس الها 
قيس،  إقامة  بالرباط،  االأت اعي 
ساحة ربيعة العدجية، أكدال لصالح 
الديد  حمي،  علي  مح د  الديد 
إحدان  الديدة  حمي،  اس اعيل 
حمي جالديدة سكينة حمي جمن ت ت 
أصبحوا هم املالكون لهذه الحصص.
رأس ال  فإن  سبق،  ملا  جنظرا 
سرهم   7.000.000 البالغ  الشركة 
فئة  من  حصة   70.000 إ 0  مقدم 

00  سرهم موزعة عل0 النحو التا ي :
 23337 حمي  الديد مح د علي 

حصة ؛
 23332 حمي  اس اعيل  الديد 

حصة ؛
   661 حمي  احدان  الديدة 

حصة ؛
   666 حمي  سكينة  الديدة 

حصة ؛
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املج وع 70.000 حصة.
الشركة  مدي1  لوفاة  نظرا   -  3
الديد  عين  حمي،  مح د  الديد 
مح د علي حمي مدي1ا للشركة ملدة 

غي1 محدجسة.
قررت  املحضر،  لنفس  جفقا   -  4
للنظام  عام  إصالح  العامة  الج عية 
ذلك  عن  ينتج  أن  سجن  امسا�سي، 
إأراء  أأل  من  أديد،  أخالقي  كائن 
التعديالت املنصوص عليها في الظواهر 
التالية : 4  ف15اير 2006 بإصدار قانون 
 01.2، ج2 يونيو   20 بإصدار قانون 
بإصدار   20 9 أبريل  ج26   ، 0.24

القانون  9.2 .
تعديل جإك ال القانون 1.96 املتعلق 

بالشركات ذات املدؤجلية املحدجسة.
II - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 
بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت  نوف 15  202   24 بتاريخ 
20028  رقم السجل التجاري 91183.

للخالصة جالبيان
فيدكس

86 P

STE MENUSIAL
SARL AU

تكوين شركة محدجسة املدؤجلية
بت ارة  مؤرخ  محضر  ب قت�سى 
جضع  تم  يونيو  202   30 بتاريخ 
القوانين امساسية لشركة محدجسة 

املدؤجلية ذات امل يزات التالية :
الهدف : مقاجل في نجارة امملنيوم 
جمقاجل في امع ال املختلفة أج البناء.

مرس  عكبة،  أجالس  سجار   : املقر 
الخي1، ت ارة.

ب ا  املال  رأس  حدس   : املال  رأس 
قدره 00.000  سرهم.

تدار الشركة من طرف   : التديي1 
غي1  ملدة  بالخديم  أيوب  الديد 

محدجسة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
ت ارة  االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

بتاريخ 6 سبت 15  202.
  34 23 التجاري  السجل  رقم 

تحت رقم 803 .
87 P

ائت انية تكنيك أسيدطانس ش.ذ.م.م

   ، شارع ج ي العهد، طنجة

 CHAABI INTERNATIONAL

BANK OFFSHORE
SA

 Par abréviation CIB OFFSHORE

SA

سيب أجف شور ش.م

U.S.D 2.200.000 : رأس الها

مقرها االأت اعي : طنجة، تجزئة 

41س، املنطقة الحرة

س.ت :  2416

الخاص  املحضر  ب وأب 

املنعقد  اإلساري  املجلس  ب داجالت 

سبت 15  202    3 بتاريخ  بطنجة 

«سيب أجف شور»  للشركة املد اة 

 ،U.S.D  2.200.000 رأس الها  ش.م 

تجزئة  بطنجة،  االأت اعي  مقرها 

41س، املنطقة الحرة، تقرر ما يلي :

مح د  �سي  الديد  انتداب  نهاية 

حجام، الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

T 4 147 ك دير عام للشركة «سيب 

أجف شور» ش.م جتعيين الديد نجم 

الحامل  الجندية،  املغربي  حدرجني، 

 K298947 رقم  الوطنية  للبطاقة 

لوتينور،  تجزئة  بطنجة،  جالداكن 

مديرا   ،21 رقم  الطابق    ع ارة أ2، 

عاما للشركة «سيب أجف شور» ش.م 

حجام  مح د  �سي  للديد  تعويضا 

جذلك ابتداء من 3  سبت 15  202.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

نوف 15    7 التجارية بطنجة في تاريخ 

 202 تحت رقم 248026.
مقتطف جبيان النشر

ائت انية تكنيك أسيدطانس

88 P

FORET ATTITUDE
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

تأسيس  تم  قد  نوف 15  202    0

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة بشريك 

جاحد جالتي تح ل الخصائص التالية :

.FORET ATTITUDE : التد ية
الهدف االأت اعي : تنظيم الصيد 

الدياحي.
رأس ال الشركة : 00.000  سرهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

 ،4 شقة  ت ارة   : االأت اعي  املقر 
الطابق  ، إقامة قاسر، مرس الخي1.

التديي1 : ابراهيم معرجفي.
اإليداع القانوني : 29 نوف 15  202.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
باملحك ة االبتدائية بت ارة :  3478 .
89 P

STE CHALLAOUI SERVICE
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة بشريك جاحد
حرر  عرفي  عقد  ب قت�سى   : أجال 
تم  نوف 15  202   4 بتاريخ  بالرباط 
ذات  لشركة  امسا�سي  النظام  جضع 
جاحد  بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

ذات امل يزات املبينة في ا يلي :
 STE CHALLAOUI  : التد ية 

.SERVICE
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة بشريك جاحد.
إصالح   : هي  الشركة  من  الغاية 

جبيع الدراأات.
ع ارة  شارع امبطال،    1  : املقر 

رقم 4، أكدال، الرباط.
سنة   99 حدست مدتها في   : املدة 

اعتبارا من تاريخ تأسيدها النهائي.
  00.000  : الج اعي  املال  رأس 
من  حصة    000 ل  مقد ة  سرهم 
الواحدة  للحصة  سرهم    00 فئة 

جاملوزعة ك ا يلي :
الديد شالجي رشيد 000  حصة.
تدي1 الشركة من طرف   : اإلسارة 
الديد شالجي رشيد ملدة غي1 محدسة.
فاتح  بين  ما   : الج اعية  الدنة 

يناير إ 0 متم سيد 15 من كل سنة.
القانوني  اإليداع  تم  لقد   : ثانيا 
باملحك ة التجارية بالرباط تحت رقم 
D 20047 بتاريخ 21 نوف 15  202.
90 P

SOFTIFLY
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي رقم 48، 

شقة   شارع فال جلد ع ي1، أكدال، 

الرباط

تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية
بعقد عرفي مؤرخ بتاريخ 26 أكتوبر 

جضع  تم  بالرباط،  جمسجل   202 

محدجسة  لشركة  امسا�سي  القانون 

املدؤجلية خصائصها كالتا ي :

.SOFTIFLY SARL : التد ية -  

2 - الشركاء : الديد هشام سليم 

اليو�سي،  عبي1  الديدة  اليو�سي، 

الديدة لالفاط ة الزهراء العلوي.

تطوير   : الشركة  أهداف   -  3

جتدويق املوقع االلكت1جني.
4 - املقر االأت اعي : رقم 48 شقة 

أكدال،  ع ي1،  جلد  فال  شارع   ، 

الرباط.

1 - املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

تسجيل الشركة بالسجل التجاري.

سرهم    00.000  : الرأس ال   -  6

مقد ة إ 0 00  حصة من فئة 00  

سرهم موزعة :

 340 الديد هشام سليم اليو�سي 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة ؛

حصة   330 الديدة عبي1 اليو�سي 

بقي ة 00  سرهم للحصة ؛
الديدة لال فاط ة الزهراء العلوي 

330 حصة بقي ة 00  سرهم للحصة.

عين الديد هشام   : التديي1   -  7

سليم اليو�سي مدي1 الشركة ملدة غي1 

محدسة.

: من فاتح  الدنة االأت اعية   -  8

يناير إ 0  3 سيد 15.

مخصصة   %5  : امرباح   -  9

يقدم  جالباقي  القانوني،  لالحتياطي 

عل0 الشركاء حدب حصصهم.

0  - السجل التجاري : تم تسجيل 

ملدينة  التجاري  بالسجل  الشركة 

الرباط تحت رقم  1622 .
مقتطف جبيان لإلشهار

91 P
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SIRAJ ECHEM
 Mag n°1 imm 26 Angle Avenue

Al Abtal, Agdal
االتفاق  تم  عرفي  عقد  ب قت�سى 

عل0 ما يلي :
تغيي1 أسلوب التوقيع.

امطراف  تجاه  الشركة  تلتزم 
منفصل  أج  مشت1ك  بتوقيع  امخرى 
املدي1ين  أحد  توقيع  فإن  ثم  جمن 
الشركة  يلزم  املشت1ك  توقيعهم  أج 

مطراف ثالثة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نوف 15  202   23 بالرباط  التجارية 

تحت الرقم 9980  .
92 P

POLYCLINIQUE TIFLET
يلي  ما  تم  عرفي  عقد  ب قت�سى 
مدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 

محدجسة بشريك جاحد.
 POLYCLINIQUE  : التد ية 

.TIFLET
الهدف االأت اعي : مصحة.

رأس ال الشركة : 00.000  سرهم 
فئة  من  حصة    000 إ 0  مقد ة 

00  سرهم للحصة الواحدة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.
يناير  فاتح  من   : املالية  الدنة 
سيد 15 من كل سنة ما عدا  إ 0  3 

الدنة امج 0 من تاريخ التسجيل.
لغريب  يونس  الديد   : التديي1 

جالديد مح د لغريب.
 ، 933 رقم  تجزئة ساليا،   : املقر 

تيفلت.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نوف 15   29 االبتدائية بتيفلت بتاريخ 

 202 تحت رقم 280.
93 P

M-FOURNITURE 
استثنائي  عام  أ ع  ب قت�سى 
حرر في الرباط 26 أكتوبر  202 قرر 
 M-FOURNITURE الشركة  شركاء 

ش.م.م  ما يلي :

تعديل الشكل القانوني :

املدؤجلية  محدجسة  شركة  من 

ذات  املدؤجلية  محدجسة  شركة  إ 0 

شريك جحيد. 

تفويت الحصص :

طرف  من  حصة   100 تفويت 

الديد  إ 0  أولدي  عاسل  الديد 

ال15يني يونس.
تعديل املواس   ، 6، 7  من القانون 

امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم  2009  بتاريخ 29 نوف 15 

.202 

94 P

FACTORY INFO
SARLAU

ب قت�سى أ ع عام استثنائي حرر 
قرر  سبت 15  202   22 في الرباط   

FACTORY INFO الشركة  شريك 

ش.م.م ذات شريك جحيد ما يلي : 

امزيكي1ة   خالد  الديد  استقالة 

من منصبه ك دي1 للشركة ؛

تعيين الديد نبيل أسكرم ك دي1 

جحيد للشركة ؛
القانون  من    3 املاسة   تعديل 

امسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

باملحك ة التجارية بالرباط تحت رقم 

20092  في 29 نوف 15  202.

95 P

AZ 09 EDUCATION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

رأس الها 00.000  سرهم

املقر االأت اعي : زنقة شراغا شارع 

بني جرايين الدوي�سي - الرباط

السجل التجاري رقم 17223 

الرقم الضريبي 6497 33

بيع حصص اأت اعية
تغيي1 املدي1

للشركة  العام  الج ع  قرر   : أجال 

املنعقد بتاريخ 04/11/2021 ما يلي:

أ - املصاسقة عل0 بيع :

فئة  من  اأت اعية  حصة    10

التي هي في ملك الديد  سرهم٬    00
زهي1 بنفايدة.

فئة  من  اأت اعية  حصة  ج10  

التي هي في ملك الديد  سرهم٬    00

مح د الشرقاجي.

 DN & شركة  لفائدة  الكل 

T.INVEST SARL

ب - الت1حيب بالشركاء الجدس  

DN & T.INVEST SARL شركة 
 – زيز  جاس  زنقة   4 بالرباط،  مقرها 

الديد  شخص  في  جامل ثلة  اكدال٬ 

نورالدين  جالديد  الدغي ر  توفيق 

الدغي ر.

من  ج7   6 الفصلين  تغيي1   - ت 

القانون االسا�سي للشركة جاملوافقة 

املعدل  امسا�سي  القانون  عل0 

للشركة، تبعا لذلك

الديد زهي1  استقالة  قبول   - ث 

بنفايدة من مه ة مدي1 للشركة. 

ج - تعيين الديد توفيق الدغي ر٬ 

بالرباط٬  القاطن  الجندية٬  مغربي 
زنقة القا�سي العربي بن عبد هللا رقم 

للشركة  ثاني  ك دي1  الدوي�سي    0

ملدة غي1 محدجسة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 

التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

تحت   23/11/2021 بتاريخ  بالرباط 

الرقم 9916  . 
مقتطف من األ النشر 

املتصرف

96 P

 AMERICAN PREP

ACADEMY «privé
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

ذات شريك جحيد
رأس الها : 00.000  سرهم

املقر االأت اعي : 34 شارع عقبة 

شقة رقم 7 اكدال - الرباط

السجل التجاري رقم 6183   

 الرقم الضريبي 0 87146 

فسخ الشركة

: قرر الشريك الوحيد بتاريخ  أجال 
فسخ  من  االنتهاء   16/09/2021

الشركة.
القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 
بتاريخ  بالرباط  التجارية  باملحك ة 
24/11/2021 تحت رقم 4 200 .

مقتطف من األ النشر
املصفي

97 P

YAACOUBI & BERRADA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها 00.000  سرهم
مقرها االأت اعي : ع ارة 9 بيس 
متجر رقم 20 زاجية شارع فرندا 

جزنقة جرغة  اكدال - الرباط
الرقم الضريبي 6766 33

السجل التجاري رقم 62427
فسخ الشركة

أجال : قرر الشركاء في الج ع العام 
املنعقد بتاريخ 04/08/2021 االنتهاء 

من فسخ الشركة.
القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 
بتاريخ  بالرباط  التجارية  باملحك ة 
23/11/2021 تحت رقم 9917  .

مقتطف من األ النشر
املصفية

98 P

 HOTEL GOLDEN PALM
ERFOUD

بتاريخ  املؤرخ  العقد  ب وأب 
قوانين  جضعت   25/11/2021

الشركة املحدجسية املدؤجلية.
أجطيل كولدن   : اإلسم اإلأت اعي 

بالم أرفوس.
الهدف : فندق ج محطة الوقوس.

علي  بن  قصبة   : املقراإلأت اعي 
أديدة أرفوس.

الحصص  أ يع   : الحصص 
نقدية قدرها 00.000  سرهم موزعة 

كالتا ي :
مصطفى       صديقي  الديد 

حصة من فئة 00  سرهم.
إس اعيل      صديقي  الديد 

حصة من فئة 00  سرهم.
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الديد صديقي عبد الفتاح     
حصة من فئة 00  سرهم.

الديد صديقي خالد     حصة 
من فئة 00  سرهم. 

الديد صديقي إسريس     حصة 
من فئة 00  سرهم.

الديد صديقي عبد القاسر     
حصة من فئة 00 سرهم.

 334 شار ي  بتي1  تتي1يل  الديد 
حصة من فئة 00 سرهم.

التديي1 الشركة مدي1ة من طرف 
الديد صديقي مصطفى.

اإليداع القانوني : لقد تم اإليداع 
لإلستث ار  الجهوي  باملركز  القانوني 

بالرشيدية تحت رقم 1463 .
99 P

STE LEADER GARDINNAGE
SARL

تأسيس شركة
في مسجل  عرفي  عقد   ب قت�سى 
شركة  إنشاء  تم  نوف 15  202   23
ذات مدؤجلية محدجسة بالخصائص 

التالية :
 STE LEADER  : التد ية 

GARDINNAGE SARL
سرهم،    00.000  : املال  رأس 
مقد ة إ 0 000  حصة بقي ة 00  

سرهم للحصة.
ابراهيم  زنقة   16  : الشركة  مقر 
املحيط   2 شقة   16 الرجساني ع ارة 

الرباط.
املباني  أمن   : املؤسدة  هدف 

العامة أج الخاصة.
الشركاء :

فاط ة بكري.
كنزة بكري.

خاليد سكو.
غي1  ملدة  للشركة  املدي1جن 

محدجسة :
فاط ة بكري.
خاليد سكو.

  162 7 رقم  التجاري  السجل 
باملحك ة التجارية بالرباط.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نوف 15   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 202 تحت رقم 00 20 .
100 P

HEALTH CORP
SARL

س.ج :  12036
34  شارع ابراهيم ناخاي، معارف، 

امتداس الدار البيضاء
بيع الحصص جتعيين مدي1 أديد 

للشركة
العام  الج ع  قرار  ب قت�سى 
نوف 15   1 االستثنائي للشركة بتاريخ 

 202 تقرر ما يلي :
ب  حصة  بيع    عل0  التصديق 
00  سرهم من الديدة عائشة براسة 

أوزي لصالح الديدة هند عواس.
اإلسارة  جتدريح  االستقالة  قبول 

لصالح الديدة عائشة براسة أوزي.
 املوافقة عل0 تعيين مدي1ة أديدة : 

الديدة هند عواس.
تعديل املواس 6، 7، 4  من القانون 

الداخلي للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة التجارية 23 نوف 15 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار   202 

.80 664
101 P

Ste JOURY EBH
 SARL

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 

في  مسجل  سبت 15  202   23 يوم 
قد  أكتوبر  202    2 الرباط بتاريخ 
تم تأسيس الشركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة.
 الهدف االأت اعي :

خدمة املعلومات التجارية ؛
تنظيم امحداث املهنية ؛

تاأر.
رأس ال الشركة : 00.000  سرهم 
مقدم إ 0 000  حصة من فئة 00  

سرهم للحصة الواحدة.
   000 حجين  ابراهيم  الديد 

حصة ؛
عابدين  فوزى  عزت  الديد 

الج ال 000   حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.
الشقة زنقة   30 ع ارة   : العنوان 

موالي اح د لوكيلي حدان الرباط.
املدي1

الديد ابراهيم حجين ؛
عابدين  فوزى  عزت  الديد 

الج ال.
املحك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم  7 9   
بتاريخ 7  أكتوبر  202 رقم السجل 

التجاري 11993 .
102 P

BOCOM LICHTTECHNIK
SARL AU

تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية 
ذات الشريك الواحد

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   -   
قد تم  يوليو  202،   6 بالرباط يوم 
املدؤجلية  محدجسة  شركة  تأسيس 
تح ل  جالتي  الواحد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية :
 BOCOM  : التد ية 

.LICHTTECHNIK SARL AU
رأس ال الشركة : 00.000  سرهم 
  00 حصة بث ن    000 مقدم عل0 

سرهم للحصة.
املقر االأت اعي : 20، شارع موالي 

اس اعيل، حدان، الرباط.
مقاجل   : االأت اعي  الهدف 
تركيب أأهزة  الت1كيبات الكهربائية، 

اإلضاءة، الدباكة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
الديد  الشركة  يدي1   : التديي1 
عبد اللطيف ح ريت، القاطن بدال، 
الخضراء،  املدي1ة  شارع   ،22 رقم 
للبطاقة  جالحامل  سال،  بطانة، 
غي1  ملدة   AB 1   6 رقم  الوطنية 

محدجسة.
تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  2
القانوني لدى كتابة الضبط باملحك ة 
التجارية بالرباط يوم 24 نوف 15  202 

تحت رقم 9999 .

 : - االندراج في السجل التجاري   3 
التجاري  بالسجل  الشركة  سجلت 

بالرباط تحت رقم 07 16 .
لإلشارة جالنشر

املدي1 : الديد عبد اللطيف ح ريت

103 P

 CONSTRUCTION AND

ENGINEERIN SERVICES
SARL AU

تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية 
ذات الشريك الواحد

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   -   

قد تم  بدال يوم فاتح يناير  202، 

املدؤجلية  محدجسة  شركة  تأسيس 

تح ل  جالتي  الواحد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية :

 CONSTRUCTION  : التد ية 

 AND ENGINEERIN SERVICES

.SARL AU
رأس ال الشركة : 00.000  سرهم 

  00 حصة بث ن    000 مقدم عل0 

سرهم للحصة.

اممم،  شاطئ   : االأت اعي  املقر 

بلوك ب   ب2، شقة رقم 6 ، ع ارة 

48 ، سيدي بوقناسل، سال.

الدراسات   : االأت اعي  الهدف 

جالهندسة املدنية.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

الديد  الشركة  يدي1   : التديي1 

ملقدم نبيل، القاطن ب اجباي بلجيكا، 

رقم  الوطنية  للبطاقة  جالحامل 

BY807612 ملدة غي1 محدجسة.

تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  2

القانوني لدى كتابة الضبط باملحك ة 

التجارية بالرباط يوم 8  أكتوبر  202 

تحت رقم 37624.

 : - االندراج في السجل التجاري   3 
التجاري  بالسجل  الشركة  سجلت 

بالرباط تحت رقم 34737.
لإلشارة جالنشر

املدي1 : الديد عبد اللطيف ح ريت

104 P
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BM CONCEPTION
SARL

تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية 
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   -   
قد  أكتوبر  202،   21 يوم  بالرباط 
تم تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية 

جالتي تح ل الخصائص التالية :
 BM CONCEPTION  : التد ية 

.SARL
رأس ال الشركة : 00.000  سرهم 
  00 حصة بث ن    000 مقدم عل0 

سرهم للحصة الواحدة.
الديد املهدي مفضل 100 حصة ؛

الديد بدر بوكشوض 100 حصة.
 30 ع ارة   : االأت اعي  املقر 
زنقة موالي أح د لوكيلي،   ،8 شقة 

حدان، الرباط.
الهدف االأت اعي : مقاجل النجارة 
أشغال  الديكور،  مقاجل  الخشبية، 

متنوعة، البناء.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
الديدة  الشركة  تدي1   : التديي1 
نزهة الخ اس، القاطنة بدال، إقامة 
حي الدالم،   ،1 رقم  بلوك    املنار، 
رقم  الوطنية  للبطاقة  جالحاملة 

AE36247 ملدة غي1 محدجسة.
تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  2
القانوني لدى كتابة الضبط باملحك ة 
التجارية بالرباط يوم 21 نوف 15  202 

تحت رقم 20049 .
 : - االندراج في السجل التجاري   3 
التجاري  بالسجل  الشركة  سجلت 

بالرباط تحت رقم 19 16 .
لإلشارة جالنشر

املدي1 : الديدة نزهة الخ اس

105 P

BEN EL HADJ AS NEGOCE
السجل التجاري رقم 669 3

تغيي1 التد ية االأت اعية
الغي1  العام  الج ع  بقرار   -   
سبت 15   30 بتاريخ  املنعقد  العاسي 
رأس ال  ذات  للشركة   202 
االأت اعي ب قرها  سرهم    00.000

الح راء،  الداقية  بشارع  الكائن   
مكرر،   9 رقم  زاجية عقبة ابن نافع، 
الطابق امجل، سال في شخص م ثلها 
القانوني الديد بن الحاج زهي1، تقرر 

ما يلي :
االأت اعية  التد ية  تغيي1 

للشركة من :
BEN EL HADJ AS NEGOCE إ 0 

.USINE TEXTILE MAROC
 3  جعل0 إثر ذلك تم تغيي1 الفصل 
التي  للشركة  امسا�سي  النظام  من 

يدي1ها الديد بن الحاج زهي1.
تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  2
القانوني لدى كتابة الضبط باملحك ة 
االبتدائية بدال يوم 6  نوف 15  202 

تحت رقم 37834.
لإلشارة جالنشر

عن املدي1 : الديد بن الحاج زهي1

106 P

FAMILLE SECURITE
SARL AU

تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية 
ذات الشريك الواحد

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   -   
قد  أكتوبر  202،    2 يوم  بالرباط 
تم تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية 
تح ل  جالتي  الواحد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية :
 FAMILLE SECURITE  : التد ية 

.SARL AU
رأس ال الشركة : 00.000  سرهم 
  00 حصة بث ن    000 مقدم عل0 

سرهم للحصة.
شارع اممي1   ،24  : املقر االأت اعي 
سيدي مح د، حي الرشاس القرية، سال.

الهدف االأت اعي : مقاجل تركيب 
مقاجل  جالح اية،  املراقبة  كامي1ات 

الت1كيب الكهربائي.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
الديدة  الشركة  تدي1   : التديي1 
بشقة  القاطنة  سناء،  بنح دات 
  3، ع ارة سال 3 بلوك سال، إقامة 
سال،  لعيايدة،  املحيط،   ،2 سكني 
رقم  الوطنية  للبطاقة  جالحاملة 

AB644140 ملدة غي1 محدجسة.

تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  2
القانوني لدى كتابة الضبط باملحك ة 
االبتدائية بدال يوم    نوف 15  202 

تحت رقم 37771.
 : - االندراج في السجل التجاري   3 
التجاري  بالسجل  الشركة  سجلت 

بالرباط تحت رقم 34889.
لإلشارة جالنشر

املدي1ة : الديدة بنح دات سناء

107 P

SELECTRINOR
SARL

السجل التجاري رقم  2  3
تحويل املقر االأت اعي

  - بقرار الج ع العام غي1 العاسي 
أكتوبر  202  بتاريخ     املنعقد 
  00.000 رأس ال  ذات  للشركة 
القانوني  م ثلها  شخص  في  سرهم، 

الديد مح د افزا، تقرر ما يلي :
للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 
إ 0 العنوان التا ي : شارع عبد هللا بن 
 - تابركيت   1 ياسين زنقة تبقال رقم 

سال.
الفصل  تغيي1  تم  ذلك  إثر  جعل0 

)1) من النظام امسا�سي للشركة.
تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  2
القانوني لدى كتابة الضبط باملحك ة 
االبتدائية بدال يوم    نوف 15  202 

تحت رقم 37796.
لإلشارة جالنشر

عن املدي1 : الديد مح د افزا

108 P

 LINA COFFEE & SNACK
HOUSE
SARL

تأسيس
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
تم  أكتوبر  202    4 بتاريخ  البيضاء 

تأسيس شركة باملواصفات التالية :
 LINA COFFEE &  : التد ية 

.SNACK HOUSE SARL
 LOS  : االأت اعي  املقر 
 IZDIHAR EXTENSION B05 7 1

.BOUSKOURA CASABLANCA

الهدف االأت اعي : مطعم.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة.
الرأس ال : 0.000  سرهم.

مح د  مج15  الديد   : الحصص 
81 حصة.

الديدة رأاء الوزاني شاهدي 1 
حصص.

الديد مج15 ح زة 1 حصص.
الديدة مج15 لينا 1 حصص.

املج وع : 00  حصة.
الديد مج15  تعيين  تم   : التديي1 
غي1  ملدة  للشركة  مدي1ا  مح د 

محدجسة.
من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 

فاتح يناير إ 0  3 سيد 15.
املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
للدار  التجارية  باملحك ة  القانوني 
أكتوبر  202    8 بتاريخ  البيضاء 
تحت رقم السجل التجاري 447 12.
109 P

أعمال أبو أشرف
تأسيس

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
تم  يونيو  202    1 بتاريخ  البيضاء 
جحيد  شريك  ذات  شركة  تأسيس 

باملواصفات التالية :
التد ية : أع ال أبو أشرف.

أنفا  شارع   71  : االأت اعي  املقر 
 CLOS DE PROVENCE بزاجية زنقة

.B 08 الطابق 9 شقة
الهدف االأت اعي : حفار باآللة.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
شريك  ذات  املحدجسة  املدؤجلية 

جحيد.
الرأس ال : 00.000  سرهم.

الحصص : الديد الحاج الشيخ 
000  حصة.

التديي1 : تم تعيين الديد الحاج 
غي1  ملدة  للشركة  مدي1ا  الشيخ 

محدجسة.
من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 

فاتح يناير إ 0  3 سيد 15.
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املدة : تم تحديدها في 99 سنة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
للدار  التجارية  باملحك ة  القانوني 
تحت رقم السجل التجاري  البيضاء 

.1 377 
110 P

STE FRAIS ET TENDANCE
SARL AU
حل شركة

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
نوف 15  202    1 بتاريخ  البيضاء 
ذات  الشركة  حل  عن  اإلعالن  تم 

املواصفات التالية :
 STE FRAIS ET  : التد ية 

.TENDANCE SARL AU
شارع      71  : االأت اعي  املقر 
  69 رقم  شقة  امجل  الطابق  يناير 

الدار البيضاء.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
بالشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

الوحيد.
الرأس ال : 00.000  سرهم.

الدين  نور  الديد   : التديي1 
الوطنية   للبطاقة  الحامل  بل15نو�سي 

رقم A60 344 عين محال للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
للدار  التجارية  باملحك ة  القانوني 
نوف 15  202   29 بتاريخ  البيضاء 
رقم  تعديل   802 74 رقم  تحت 

.4 09 
111 P

 STE DAR LAAZIZA
BOUSKOURA

SARL
تأسيس

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
7  نوف 15  202 تم  بتاريخ  البيضاء 

تأسيس شركة باملواصفات التالية :
 STE DAR LAAZIZA  : التد ية 

.BOUSKOURA SARL
طريق   4 كلم   : االأت اعي  املقر 

مراكش بوسكورة الدار البيضاء.

الهدف االأت اعي : منزل الضيافة 

أج رياض.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة.

الرأس ال : 00.000  سرهم.

يوسف  الديد   : الحصص 

الدبياني 710 حصة.

الديدة ملياء امزرق 210 حصة.

التديي1 : تم تعيين الديد يوسف 

الدبياني الحامل للبطاقة الوطني رقم 

M 71096 مدي1ا للشركة ملدة غي1 

محدجسة.

من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 

فاتح يناير إ 0  3 سيد 15.

املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

للدار  التجارية  باملحك ة  القانوني 

نوف 15  202   29 بتاريخ  البيضاء 
تحت رقم 31 802 جالسجل التجاري 

.123943

112 P

STE TWIBIA TRANS
SARL

تأسيس
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

2  نوف 15  202 تم  بتاريخ  البيضاء 

تأسيس شركة باملواصفات التالية :

 STE TWIBIA TRANS  : التد ية 

.SARL

شارع      71  : االأت اعي  املقر 

يناير الطابق امجل الشقة 69  الدار 

البيضاء.

الهدف االأت اعي : نقل البضائع 

بالوزن املعت د أك15 من أج يداجي 1  

طن ج القيام بج يع معامالت البناء 

املختلفة.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة.

الرأس ال : 00.000  سرهم.

فراعي  مح د  الديد   : الحصص 

100 حصة.

الديد يوسف فراعي 100 حصة.

التديي1 : تم تعيين الديد مح د 
الوطني  للبطاقة  الحامل  فراعي 
يوسف  جالديد   BL88967 رقم 
الوطني رقم  للبطاقة  الحامل  فراعي 
ملدة  للشركة  مدي1ان   WA2 7676

غي1 محدجسة.
من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 

فاتح يناير إ 0  3 سيد 15.
املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
للدار  التجارية  باملحك ة  القانوني 
نوف 15  202   29 بتاريخ  البيضاء 
تحت رقم  3 802 جالسجل التجاري 

.12394 
113 P

LE RITUEL PRIVE
SARL

تأسيس
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
تم  ف15اير  202    8 بتاريخ  البيضاء 

تأسيس شركة باملواصفات التالية :
.LE RITUEL PRIVE : التد ية

عبد  زنقة   41  : االأت اعي  املقر 
 4 الرقم   2 الطابق  مفتكر  القاسر 

الدار البيضاء.
من  الغرض   : االأت اعي  الهدف 

الشركة في املغرب هو :
نيابة  إما بامصالة عن نفدها أج 
مع  باالشت1اك  أج  ثالثة  أطراف  عن 

أطراف ثالثة.
التج يل  في  تدريب  مدرسة 

جتصفيف الشعر.
ي ثل  تج يل  معهد  تشغيل 
جعالأات  جالجدم  الوأه  عالأات 
جالن ذأة  جاالست1خاء  املانيكي1 
نصائح  إ 0  باإلضافة  الج الية 

التج يل.
نشاط معهد  التج يل جالدباغة 
باستخدام  جالعالأات  جاملانيكي1 
أ يع  جبيع  الحديثة  التقنيات 

منتجات جمدتلزمات التج يل.
تجارة التجزئة في صناعة العطور 
جالنظافة  جالشعر  الزينة  جأسجات 

جمدتحضرات التج يل.

أ يع  جتصدير  جاستي1اس  تجارة 
املنتجات.

املباشرة  املشاركة  عام،  جبشكل 
أج غي1 املباشرة للشركة في أي معاملة 
أي  جفي  منقولة  أج  عقارية  أج  مالية 
أج صناعي قد يكون  مشرجع تجاري 
بأي  أج  الشركة  ب وضوع  مرتبطا 

غرض مشابه أج ذي صلة.
الرأس ال : 00.000  سرهم.

ناجل  زينب  الديدة   : الحصص 
000  حصة.

التديي1 : تم تعيين الديدة زينب 
رقم  الوطني  للبطاقة  الحاملة  ناجل 
W 81432 مدي1ة للشركة ملدة غي1 

محدجسة.
من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 

فاتح يناير إ 0  3 سيد 15.
املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
للدار  التجارية  باملحك ة  القانوني 
8 مارس  202 تحت  البيضاء بتاريخ 

السجل التجاري 493623.
114 P

 LA SOCIETE SBR CLEAN DU
L’ORIENTALE

SARL
إعالن عن رفع رأس ال الشركة

ب قت�سى محضر الج ع العام   -  I
يوليو  202،   7 بتاريخ  االستثنائي 
 SBR CLEAN» شركة  شركاء  قرر 
ذات  شركة   «DU L’ORIENTALE
رأس الها  املحدجسة  املدؤجلية 
400.000 سرهم مقرها االأت اعي 2  
زنقة خريبكة حي النهضة بركان ما يلي :

  - رفع رأس ال الشركة.
من   7 ج   6 البنوس  تعديل   -  2

القانون امسا�سي.
القانون  عل0  املصاسقة   -  3

امسا�سي بعد تعديله.
الصالحيات من أأل  إعطاء   -  4

القيام باإلأراءات القانونية.
II - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 
ملدينة  االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
23 نوف 15  202 تحت  بركان بتاريخ 

رقم 669/2021.
ب قت�سى مقتطف جبيان

115 P
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ADDIAR DE RABAT
SARL

الديار الرباط ش.م.م
برأس ال 00.000  سرهم

3، شارع موالي يوسف، الرباط
ICE : 002066004000070

تسجيل شركة محدجسة املدؤجلية في 
السجل التجاري

بتاريخ مؤرخ  عرفي   بعقد 
جمسجل بتاريخ سبت 15  202،   24   
تم إحداث قانون  أكتوبر  202   8  
محدجسة  لشركة  أديد  أسا�سي 

املدؤجلية خصائصها كالتا ي :
الرباط  «الديار   : التد ية 

ش.م.م».
الشركاء : 

الديد اجلحيان مح د، ب.ج. رقم 
.A26984

ب.ج.  هللا،  عبد  اجلحيان  الديد 
.A 43420 رقم

الديد اجلحيان توفيق، ب.ج. رقم 
.A343104

أهداف الشركة : شركة عقارية.
شارع موالي   ،3  : املقر االأت اعي 

يوسف، الرباط.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة بالسجل التجاري.
سرهم    00.000  : الرأس ال 
مقد ة إ 0 000  حصة من فئة 00  
ب عدل  الشركاء  بين  موزعة  سرهم 
100 حصة للديد اجلحيان عبد هللا 
498 حصة للديد اجلحيان مح د  ج 

جحصتان للديد اجلحيان توفيق.
اجلحيان  الديد  عين   : التديي1 
ك دي1   A26984 رقم  ب.ج.  مح د 
غي1  ملدة  الشركة  جتديي1  لت ثيل 
محدسة مع إعطائه كافة الصالحيات 
تبعا للفصل 1  جما تبعه من القانون 
ملزمة  الشركة  جأصبحت  امسا�سي 

بامضاءه.
الدنة االأت اعية : من فاتح يناير 

إ 0  3 سيد 15.
امرباح : 1 % مخصصة لالحتياطي 
القانوني جالباقي يقدم عل0 الشركاء 

حدب حصصهم.

اإليداع  تم   : التجاري  السجل 
باملحك ة  القانوني لذا كتابة ضبط  
 26 يوم  الرباط  ملدينة  التجارية 
  20061 رقم  تحت  نوف 15  202 
بالسجل  الشركة  تسجيل  جتم 

التجاري تحت رقم 79 16 .
مقتطف جبيان لإلشهار
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 SOCIETE MAROCAINE
 D’ENTREPRISES

IMMOBILIERES ED DIAR
.S.A

الشركة املغربية للعقارات الديار 
ش.م.

برأس ال 00.000  سرهم
3، شارع موالي يوسف، الرباط

ICE : 002066004000070
تغيي1 الشكل القانوني للشركة 

جمختلفات
االستثنائي  العام  الج ع  قرر   -  I
سبت 15  202،   24 بتاريخ  املنعقد 
الديار  للعقارات  املغربية  للشركة 
من  الشركة  تد ية  تغيي1  ش.م.، 
الديار  للعقارات  املغربية  للشركة 
الشكل  جتغيي1  الرباط  الديار  إ 0 
القانوني للشركة من شركة مداه ة 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  إ 0  
مح د،  اجلحيان  الديد  جاستقالة 
ك تصرف   ،A26984 رقم  ب.ج. 
ك دي1  جتعيينه  املداه ة  للشركة 
املحدجسة   املدؤجلية  ذات  للشركة 
الشركة  جأصبحت  محدسة  غي1  ملدة 
أهداف  جتعديل  بإمضاءه  ملزمة 
في  مت ثلة  أصبحت  جالتي  الشركة 
جاستغالل  حضري  مبنى  أي  ملكية 
هذا  قرر  ك ا  الشركة،  مباني  جكراء 
الج ع املصاسقة عل0 قانون أسا�سي 
أديد مالئم لخاصيات الشركة ذات 
هذه  جتسجيل  املحدجسة  املدؤجلية 
بالرباط  التجاري  بالسجل  امخي1ة 

تحت رقم 79 16 .
II - تم اإليداع القانوني لذا كتابة 
ملدينة  التجارية  باملحك ة  ضبط  
تحت  نوف 15  202   26 الرباط يوم 

رقم 20061 .
مقتطف جبيان لإلشهار
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CREATIV’COM GROUPE
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالرباط في فاتح يونيو  202 تم إنشاء 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  مؤسدة 

بشريك جحيد بالخصائص التالية :

 CREATIV’COM GROUPE

.SARL AU
  00.000  : الشركة  رأس ال 

سرهم.

 1 رقم  متجر   : الشركة  عنوان 

الزرقطوني  شارع  التيدي1  ع ارة 

قبيبات الرباط.

: أع ال الطباعة  هدف املؤسدة 

جالنشر.

املدي1 ايت زايد مح د.

الضريبة املهنية رقم 204 0 27.

رقم  9 16   التجاري  السجل 

باملحك ة التجارية بالرباط.
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STE IR.FREGAY SARL

GO PRO ALL
SARL

  4 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   

أكتوبر  202 أقيم القانون امسا�سي 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  لشركة 

كالتا ي :

.GO PRO ALL S.A.R.L : التد ية

مدؤجلية  ذات  شركة   : الشكل 

محدجسة.

بقعة رقم   3 تجزئة الوفاء   : املقر 

رقم    كراج  الدفلي  الطابق    84

القنيطرة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

موضوع الشركة : مقاجلة لألشغال 

املتنوعة جالبناء.

تجارة متنوعة.
مبلغ  في  حدس   : الشركة  رأس ال 

  000 إ 0  مقد ة  سرهم    00.000

حصة قي ة الواحدة منها 00  سرهم.

الشركة  تديي1  عهد   : التديي1 

للديد لحدن عاللو.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

 88918 نوف 15  202 تحت رقم    0

سجل تجاري رقم 9  63.
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شركة أرموني ترافو
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

يقدر رأس الها بـ 00.000  سرهم

تأسيس
مؤرخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

تم تأسيس شركة  أكتوبر  202   4  

بقدر  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

رأس الها بـ 00.000  سرهم :

التد ية : شركة «أرموني ترافو».

جالهندسة  أع ال البناء   : الهدف 

جمعدات  مواس  جبيع  شراء  املدنية، 

البناء.

41 شارع  ع ارة   : املقر االأت اعي 

فرندا شقة 8 أكدال الرباط.

املدة : الشركة 99 سنة ابتداء من 

يوم التأسيس.

حدس   : االأت اعي  الرأس ال 

  00.000 في  االأت اعي  الرأس ال 

حصة    000 إ 0  مقدم  سرهم 

لكل  سرهم    00 ب قدار  اأت اعية 

حصة.

الدنة االأت اعية : من فاتح يناير 

إ 0  3 سيد 15.

تم تعيين الديد   : تديي1 الشركة 

الحفيظ  عبد  جالديد  عليلو  هشام 

غي1  ملدة  للشركة  ك دي1ين  سالك 

محدسة.

توزيع امرباح : من االرباح الصافية 

تؤخذ 5% لتكوين االحتياط القانوني، 

جالباقي يوزع بين الشركاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة االبتدائية بالرباط 

تحت رقم 7  9   بتاريخ 7  نوف 15 

.202 
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UNION.TWO.BROTHERS
SARL AU

تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية 
بشريك جحيد

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط 
29 نوف 15  202، ت ت صياغة  يوم 
لشركة محدجسة  التأسي�سي  القانون 
لها  جحيد،  بشريك  املدؤجلية 

الخصائص التالية :
UNION.TWO.  : التد ية 

.BROTHERS
جتصدير  استي1اس   : الهدف 

املنتجات الغذائية، التجارة.
ابن  شارع   ،19  : املقر االأت اعي 
سينا، الطابق الثاني، شقة رقم   ، 

أكدال الرباط.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 

في مبلغ 00.000  سرهم.
الشركة  تديي1  عهد   : اإلسارة 

الديد عبد الوهاب الشاطر.
من فاتح يناير إ 0   : الدنة املالية 

غاية  3 سيد 15.
جتسجيل  القانوني  االيداع  تم 
الشركة بالسجل التجاري لل حك ة 
نوف 15   30 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 202 تحت رقم 03 20 .
121 P

REPOTECH
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
رأس الها 00.000  سرهم

رقم التسجيل بالسجل التجاري : 
29341

مقرها االأت اعي : رقم 2  حي اممل 
العيون

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بتاريخ 21 نوف 15  202 بالعيون تم :

تفويت الديد مرجان باهي للديد 
لكطايب مصطفى 000  حصة.

باهي من  الديد مرجان  استقالة 
مهامه ك دي1 لشركة.

لكطايب  مصطفى  الديد  تعيين 
ك دي1 للشركة ملدة غي1 محدجسة.

امسا�سي  القانون  تعديل  تم 
للشركة.

ملكتب  الرسمي  اإليداع  تم 
االبتدائية  لل حك ة  التسجيل 
 2021/3622 رقم  تحت  العيون 

بتاريخ 29 نوف 15  202.
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STE INAACH-INVEST
SARL AU

تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية 
بشريك جحيد

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
 6 أكتوبر  202، مسجل بتازة بتاريخ 
3  أكتوبر  202، تم جضع القوانين 
امساسية لشركة محدجسة املدؤجلية 

بشريك جاحد، خصائصها كالتا ي :
STE INAACH-  : التد ية 

.INVEST SARL AU
أع ال   - إنعاش عقاري   : الهدف 
 - العقارات  بيع   - املختلفة  البناء 

االستي1اس جالتصدير.
جبصفة عامة مختلفة الع ليات، 
املنقولة  العقارية،  املالية،  التجارية، 
جغي1 املنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.
ميزانين،  رقم  ،  مكتب   : املقر 

اقامة شامة، شارع قدو مداح تازة.
رأس ال الشركة : 00.000  سرهم 
000  حصة اأت اعية  مقد ة عل0 
بقي ة 00  سرهم لكل جاحدة ي تلكها 
الصديقي  الرحيم  عبد  الديد 

ب ج وع 000  حصة اأت اعية.
من  الشركة  تديي1  يتم   : املدي1 

طرف الديد عبد الرحيم الصديقي.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجيل في السجل التجاري.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بتازة  االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
بتاريخ   572/2021 رقم   تحت 

1 نوف 15  202.
للخالصة جاإلشارة
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ELITE LABO DENTAIRE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جحيد
الرأس ال االأت اعي : 0.000  سرهم
املقر االأت اعي : حي الدالم قطاع 8 
ع ارة 222 شقة 3 شارع أمي1 صغي1 

سال
تعديل

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
بدال،  سبت 15  202    7 في  املؤرخ 
 ELITE LABO شركة  مدي1  قرر 

DENTAIRE ما يلي :
تحويل  قرر   : الشركة  مقر  تغيي1 
مقر الشركة من العنوان : حي الدالم 
شارع   3 شقة   222 ع ارة   8 قطاع 

أمي1 صغي1 سال.
2 شقة  : ع ارة  إ 0 العنوان التا ي 
الطابق امجل برنامج الوحدة   4 رقم 
حي  الوزاني  بلحدن  مح د  شارع 

الدالم سال.
قانون  من   4 الفصول  تعديل 

الشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بدال  االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت  نوف 15  202   21 بتاريخ 

.37876
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 LA SOCIETE MAJMOUAAT
 BAKR BIN LADIN

ESSAOUDIA
SARL AU

يوم  عرفي  عقد   ب قت�سى 
بتاريخ  مسجل  نوف 15  202    6
العام  للج ع  نوف 15  202    7

االستثنائي تقرر ما يلي :
تعيين الديد مح د مح د أح د 
لفت1ة  للشركة  ع ارة موظف جمدي1 

غي1 محدجسة.
مح د  مح د  للديد  التديي1 
أح د ع ارة جالديد بكر بن مح د 

عوض بن السن.
مح د  مح د  للديد  التوقيع 
أح د ع ارة أج الديد بكر بن مح د 

عوض بن السن.

امسا�سي  القانون  تحديث 
للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
رقم  تحت  نوف 15  202   21  

.80 789
من أأل اإليداع جالنشر

املدي1
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 LA SOCIETE AL ARABIYA
 POUR LE DEVELOPMENT

IMMOBILIERE
SARL AU

يوم عرفي  عقد   ب قت�سى 
بتاريخ  مسجل  نوف 15  202    6  
العام  للج ع  نوف 15  202    7

االستثنائي تقرر ما يلي :
عزل الديد اح د اح د الدرجي 

من منصبه موظف جمدي1 للشركة.
تعيين الديد مح د مح د أح د 
لفت1ة  للشركة  ع ارة موظف جمدي1 

غي1 محدجسة.
مح د  مح د  للديد  التديي1 
أح د ع ارة جالديد بكر بن مح د 

عوض بن السن.
مح د  مح د  للديد  التوقيع 
أح د ع ارة أج الديد بكر بن مح د 

عوض بن السن.
امسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
رقم  تحت  نوف 15  202   21  

.80 788
من أأل اإليداع جالنشر

املدي1
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STE POINT SCCOTER
SARL

رقم 87، بلوك   ، حي الدالم، سال
املؤرخ  العرفي  العقد  ب قت�سى 
جاملسجل  أكتوبر  202    1 بتاريخ 
بالرباط  أكتوبر  202    8 بتاريخ 
 OR ج   RE 23802063 رقم  تحت 

مداه ا  قرر  قد   9907/2021

الشركة :
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 POINT تغيي1 اإلسم التجاري من 

 ANZA إ 0   SCCOTER SARL

.CARROSSERIE SARL

بيع  من  امسا�سي  النشاط  تغيي1 

إ 0  جمدتلزماتها  النارية  الدراأات 

صباغة جإصالح هياكل الديارات.

من  االأت اعي  التوقيع  تغيي1 

توقيع  إ 0  معا  املداه ين  توقيع 

احده ا.

تغيي1 الهدف االأت اعي للشركة.

تحديث أصول الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  جقد 

بدال  االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم 37879 بتاريخ 21 نوف 15 

.202 
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CHHAIMA SERVICE
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات شريك جحيد
ب قت�سى عقد عرفي م15م بتاريخ 

6  نوف 15  202 بالرباط تم تأسيس 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

شريك جحيد باملواصفات التالية :

 CHHAIMA  : التجاري  اإلسم 

.SERVICE

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مدؤجلية محدجسة ذات شريك جحيد.

الهدف االأت اعي : أع ال مختلفة 

جالبناء.

شقة   30 املقر االأت اعي : ع ارة 

زنقة موالي اح د لوكيلي حدان   8

الرباط.

في  الشركة  مدة  حدست   : املدة 

تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء  سنة   99

بالسجل التجاري.

الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 

  000 00.000  سرهم موزع عل0  في 

حصة من فئة 00  سرهم.

من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 

سيد 15 من نفس  فاتح يناير إ 0  3 

الدنة.

تديي1  مه ة  أسندت   : التديي1 

الشركة للديد عبد العزيز شحي ة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاري  بالسجل  بالرباط  التجارية 

  20096 رقم  تحت    16209 رقم 

بتاريخ 29 نوف 15  202.
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SIN INFO

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات شريك جحيد

ب قت�سى عقد عرفي م15م بتاريخ 

9  نوف 15  202 بالرباط تم تأسيس 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

شريك جحيد باملواصفات التالية :

.SIN INFO : اإلسم التجاري

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مدؤجلية محدجسة ذات شريك جحيد.

الهدف االأت اعي : تاأر مكتبيات 

جإعالميات.

شقة   30 املقر االأت اعي : ع ارة 

زنقة موالي اح د لوكيلي حدان   8

الرباط.

في  الشركة  مدة  حدست   : املدة 

تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء  سنة   99

بالسجل التجاري.

الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 

  000 00.000  سرهم موزع عل0  في 

حصة من فئة 00  سرهم.

من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 

سيد 15 من نفس  فاتح يناير إ 0  3 

الدنة.

تديي1  مه ة  أسندت   : التديي1 

الشركة للديدة خديجة بنتوة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاري  بالسجل  بالرباط  التجارية 

  20093 رقم  تحت    16203 رقم 

بتاريخ 29 نوف 15  202.

129 P

 BUILDING &
MANAGEMENT

SARL AU
رأس الها 0.000  سرهم

مقرها االأت اعي 4  زنقة االشعري 
شقة رقم 4 أكدال الرباط

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة بشريك جحيد

 BUILDING &  : التد ية 
.MANAGEMENT SARL AU

الهدف : مقاجل أشغال مختلفة أج 
البناء.

زنقة    4  : االأت اعي  املقر 
االشعري شقة رقم 4 أكدال الرباط.

رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 
الشركة في 0.000  سرهم.

عبد  الديد   : الشركة  تديي1 
املغيث الحدايني.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحك ة التجارية بالرباط 
تحت رقم السجل التجاري 16249 .
130 P

SM REVETEMENT
SARL

املقر االأت اعي : ع ارة 30 شقة 
8 زنقة موالي اح د لوكيلي حدان 

الرباط
تحويل املقر االأت اعي

االستثنائي  العام  للج ع  تبعا 
املنعقد بتاريخ 28 سبت 15  202 قرر 
SM REVETEMENT الشركاء لشركة
سرهم   100.000 رأس الها  ش.م.م 
شقة   30 ع ارة   : جمقرها االأت اعي 
زنقة موالي اح د لوكيلي حدان   8

الرباط ما يلي :
إ 0  للشركة  االأت اعي  املقر  نقل 
تجزئة   « 7-2» سال  رياض  ع ارة 

رياض سال باب ملريدة سال املدينة.
تعديل النظام امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
بالرباط بتاريخ 3 نوف 15  202 تحت 

.D:  2746 رقم
من أأل االستخالص جالبيان

131 P

WCS WE CARE SOLUTIONS
السجل التجاري : 34963 - سال

تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية
امسا�سي  القانون  ب قت�سى   -  I
تقرر  نوف 15  202   3 املؤرخ بتاريخ 
 WCS» اسم  تح ل  شركة  تأسيس 
WE CARE SOLUTIONS» محدجسة 

املدؤجلية خاصيتها كالتا ي :
 WCS WE CARE»  : التد ية 

SOLUTIONS» محدجسة املدؤجلية.
الشركة ت ارس نشاطها   : الهدف 

باملغرب جخارأه،
مركز اتصال.

مركز االتصاالت.
الع ليات  أ يع  أعم،  جبصورة 
التجارية جالصناعية جاملالية املرتبطة 
بشكل مباشر أج غي1 مباشر بامشياء 
أن  يحت ل  التي  أج  أعاله،  املذكورة 

تف�سي إ 0 تحقيقها جتطويرها.
الشركة  مقر   : االأت اعي  املقر 
حدس في العنوان التا ي : املج وعة 3، 
شارع املدي1ة الخضراء، اقامة اسريس 
بطانة   ،4 1 ، رقم املكتب  2، ع ارة 

سال.
املدة القانونية : تأسدت الشركة 
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 ملدة 

التأسيس النهائي لها.
رأس ال   : االأت اعي  الرأس ال 
الشركة حدس في مبلغ 00.000  سرهم 
  00 من  حصة    000 إ 0  قد ت 
جي ثل  كليا  سفع  حصة  لكل  سرهم 
مداه ة أنجزت نقدا لفائدة الشركة 

من طرف :
من  م ثلة   ROLOGIA شركة 
 1 .000 عواس  مح د  الديد  طرف 

سرهم.
 21.000  : الرضاجي  أمين  الديد 

سرهم.
 24.000  : شوقي  مح د  الديد 

سرهم.
بالكامل  الحصص  هذه  تدفع 

جتخصص كلها للشركة.
التديي1 : يدي1 الشركة :

مغربي  عواس،  مح د  الديد 
الوطنية  للبطاقة  حامل  الجندية 

.A 87 0 رقم
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مغربي  الرضاجي،  أمين  الديد 
الوطنية  للبطاقة  حامل  الجندية 

.A788482 رقم
مغربي  شوقي،  مح د  الديد 
الوطنية  للبطاقة  حامل  الجندية 

.AB266743 رقم
تم اإليداع القانوني بالسجل   -  II
االبتدائية  املحك ة  لدى  التجاري 

بدال تحت رقم 37820.
132 P

STE GREEN TRANS PRIVE
SARL AU

تكوين شركة محدجسة املدؤجلية
ذات الشريك الوحيد

بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قت�سى 
جضع  تم   2020 يونيو   29 بتاريخ 
القوانين امساسية لشركة محدجسة 
املدؤجلية ذات الشريك الوحيد ذات 

امل يزات التالية :
الهدف : تاأر.

(االستي1اس  جسيط  أج  تاأر 
جالتصدير).

جكيل الع ولة (مدير شركة).
شقة رقم   ،30 ع ارة رقم   : املقر 
الوكيلي،  أح د  موالي  شارع   ،8

حدان، الرباط.
ب ا  املال  رأس  حدس   : املال  رأس 

قدره 00.000  سرهم.
التديي1 : تدار الشركة من الديد 
مصعب الع ل ملدة محدجسة تتحدس 

في 3 سنوات قابل للتجديد.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 

بتاريخ 22 يوليو 2020.
رقم السجل التجاري : 487 3.

133 P

COIN BURGER
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
6  نوف 15  202 تم إحداث القانون 
امسا�سي لشركة محدجسة املدؤجلية 

تتلخص في ا يلي :

 COIN BURGER  : التد ية 

SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة.

مطعم بدعر   : الهدف االأت اعي 

ثابت، مقاجل خدمات.

شقة   30 ع ارة   : املقر االأت اعي 

شارع موالي أح د لوكيلي حدان   8

الرباط.

املدة : 99 سنة.

سرهم    0.000  : رأس ال الشركة 

مقد ة إ 0 00  حصة اأت اعية من 

فئة 00  سرهم للحصة الواحدة.

غونان  لحدين  الديد   : التديي1 

ملدة غي1 محدجسة.

 : الفت1ة املع ول بها خالل الدنة 

تبدأ من فاتح يناير إ 0  3 سيد 15.

لفائدة   %5 خصم  بعد   : امرباح 

االحتياط القانوني الفائض يتصرف 

فيه حدب قرار الشركاء.

  16201  : التجاري  السجل 

الرباط.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحك ة التجارية بالرباط 

في 29 نوف 15  202 رقم : 20094 .
من أأل االستخالص جالبيان

134 P

TISSIRCOS
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
22 نوف 15  202 تم إحداث القانون 

امسا�سي لشركة محدجسة املدؤجلية 

تتلخص في ا يلي :

TISSIRCOS SARL : التد ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة.

: تجارة الج لة  الهدف االأت اعي 

جالتجزئة ملدتحضرات التج يل.
املقر االأت اعي : 4  شارع الشاجن  

حدان الرباط.

املدة : 99 سنة.

رأس ال الشركة : 00.000  سرهم 
حصة اأت اعية    000 مقد ة إ 0 
من فئة 00  سرهم للحصة الواحدة.

التديي1 : الديد أبو عبد الرح ان 
عبد  أبو  جالديد  الرحيم  عبد 

الرح ان ع ر ملدة غي1 محدجسة.
 : الفت1ة املع ول بها خالل الدنة 

تبدأ من فاتح يناير إ 0  3 سيد 15.
لفائدة   %5 خصم  بعد   : امرباح 
االحتياط القانوني الفائض يتصرف 

فيه حدب قرار الشركاء.
  162   : التجاري  السجل 

الرباط.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحك ة التجارية بالرباط 
في 29 نوف 15  202 رقم : 20097 .

من أأل االستخالص جالبيان

135 P

STE COFAG CONSULTING
SARL AU

رقم السجل التجاري : 11129 
تكوين شركة محدجسة املدؤجلية

بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قت�سى 
جضع  تم  يونيو  202    3 بتاريخ 
القوانين امساسية لشركة محدجسة 
املدؤجلية ذات الشريك الوحيد ذات 

امل يزات التالية :
اإلسارية  االستشارات   : الهدف 
(االستشارات اإلسارية جاالست1اتيجية، 
التوأيه  التجارية،  النقابات  إسارة 

الت1بوي جامكاسيمي).
شقة رقم   ،30 ع ارة رقم   : املقر 
الوكيلي،  أح د  موالي  شارع   ،8

حدان، الرباط.
ب ا  املال  رأس  حدس   : املال  رأس 

قدره 40.000 سرهم.
ملدة  الشركة  تدار   : التديي1 

محدجسة من طرف :
الديد الحا مح د.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 
بتاريخ 28 أغدطس  202 تحت رقم 

.  8198
136 P

STE CAP AND CLAP
SARL

رقم السجل التجاري : 11837 

تكوين شركة محدجسة املدؤجلية
بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قت�سى 

جضع  تم  يونيو  202   30 بتاريخ 

القوانين امساسية لشركة محدجسة 

املدؤجلية ذات الشريك الوحيد ذات 

امل يزات التالية :

الهدف : منتج امفالم الدين ائية 

إنشاء  أج  بتكوين  قاموا  الذي 

سيناريوهات.

الالزمين  بالفنانين  استعان 

للتوأيه، تنفيذ أج تنفذ.

شقة رقم   ،30 ع ارة رقم   : املقر 

الوكيلي،  أح د  موالي  شارع   ،8

حدان، الرباط.
ب ا  املال  رأس  حدس   : املال  رأس 

قدره 0.000  سرهم.

ملدة  الشركة  تدار   : التديي1 

محدجسة من طرف :

الديد يدين بوصبع.

الديد اي ان عال.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم  سبت 15  202    0 بتاريخ 

.  8990

137 P

 SOCIETE VIDANGE AUTO

CHBANAT
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

نوف 15  202،   8 بتاريخ  جمسجل 

شركة محدجسة املدؤجلية  تم إنشاء 

تح ل  جالتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية :

 SOCIETE VIDANGE  : التد ية 

AUTO CHBANAT SARL AU

ميكانيكي   : االأت اعي  الهدف 

إصالح.
  00.000  : الشركة  رأس ال 

سرهم.
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تجزئة شبانات   : املقر االأت اعي 
رقم 70  حي يعقوب املنصور الرباط.
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ التأسيس.
التديي1 : تم تعيين الديد بوفوس 

الحدين مدي1ا للشركة.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

بالرباط : 16231 .
مقتطف جبيان

138 P

 STE SUPER MARCHE
TAZZARINE

SARL
حي كيدان مركز اكدر زاكورة

غي1  اأت اع  محضر  ب قت�سى 
تم  نوف 15  202   24 بتاريخ  عاسي 

اتخاذ القرار التا ي :
الشركة  مقر  تحويل   : القرار   
من رقم 23  حي كيدان مركز اكدر، 
أكدز،  مركز  كيدان  حي  إ 0  زاكورة 

زاكورة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
باملحك ة االبتدائية بزاكورة بتاريخ 30 
 2021/51 رقم  تحت  نوف 15  202 

السجل التجاري رقم 79 2.
139 P

STE ZAYANE GAZ
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رأس الها : 00.000  سرهم

مقرها االأت اعي : كلم 3 زنقة 
اكل وس خنيفرة

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 22 سبت 15  202، لشركة 
STE ZAYANE GAZ تم االتفاق عل0 

ما يلي :
تفويت 60  حصة اأت اعية من 
طرف الديدة اقدجمي بشرى لفائدة 

الديدة العبا�سي فطومة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   21 يوم  بخنيفرة  االبتدائية 

 202 تحت رقم 378.
140 P

AKDOUMI GAZ شركة
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رأس الها : 600.000 سرهم

مقرها االأت اعي : تشرافت كلم 3 
طريق جاس زم ابي الجعد

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 22 سبت 15  202، لشركة 
عل0 االتفاق  تم   AKDOUMI GAZ 

ما يلي :
تفويت 660 حصة اأت اعية من 
طرف الديدة اقدجمي بشرى لفائدة 

الديدة العبا�سي فطومة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابي الجعد يوم 22 أكتوبر 

 202 تحت رقم 118/21.
141 P

 STE NOUVEL HORIZON
PRIVE I
SARL

رقم السجل التجاري :  1474
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
ب كناس في  2 أكتوبر  202 تم جضع 
محدجسة  لشركة  امسا�سي  القانون 

املدؤجلية ذات الخصائص التالية :
 NOUVEL شركة   : التد ية 

HORIZON PRIVE I ش.م.م.
الغاية : امشغال املختلفة.

مقر الشركة : محل رقم 9 بالطابق 
 321/320 الجوهرة  ع ارة  الدفلي 

تجزئة رياض االس اعيلية، مكناس.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيدها النهائي.
الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 
في 00.000  سرهم، يتكون من 000  
للحصة  سرهم    00 بقي ة  حصة 

موزعة كاآلتي :
 400 فيصل  بوشكورت  الديد 

حصة.
الديد بوشكورت 00  حصة.
الديد بوشكورت 00  حصة.
الديد بوشكورت 00  حصة.

الديد بوشكورت 00  حصة.
الديدة شهراجي رقية 200 حصة.
: تدي1 الشركة من طرف  التديي1 
غي1  جملدة  رقية  شهراجي  الديدة 

محدسة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
تحت  نوف 15  202   22 ب كناس في 

رقم :  100.
لالستخالص جالبيان
الديدة شهراجي رقية

(DN21 09(

142 P

STE UNIVERS GEO
SARL

رقم السجل التجاري : 14181
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
ب كناس في 29 يونيو  202 تم جضع 
محدجسة  لشركة  امسا�سي  القانون 

املدؤجلية ذات الخصائص التالية :
 UNIVERS GEO التد ية : شركة

ش.م.م.
الغاية : مكتب الدراسات.

رقم  محل رقم  ،   : مقر الشركة 
226، املنتزه 2 أيت جالل، مكناس.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تأسيدها النهائي.

الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 
  000 00.000  سرهم موزعة إ 0  في 
للحصة  سرهم    00 بقي ة  حصة 

لفائدة :
الديد خلفاجي علي 333 حصة.

الديد يجو مح د 334 حصة.
 333 املصطفى  الصغي1  الديد 

حصة.
: تدي1 الشركة من طرف  التديي1 
مح د  جيجو  علي  خلفاجي  الداسة 
جالصغي1 املصطفى جملدة غي1 محدسة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
ب كناس في فاتح نوف 15  202 تحت 

رقم 4678.
لالستخالص جالبيان

الصغي1 املصطفى

143 P

STE MORAPLAN
SARL

رقم السجل التجاري : 14729

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

ب كناس في 6  يوليو  202 تم جضع 

محدجسة  لشركة  امسا�سي  القانون 

املدؤجلية ذات الخصائص التالية :

 MORAPLAN شركة   : التد ية 

ش.م.م.

أج  مختلفة  أع ال   : الغاية 

إنشاءات.

مقر الشركة : مكتب الكائن رقم 8 
زنقة الداخلة، مكناس.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيدها النهائي.

الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 

  000 00.000  سرهم موزعة إ 0  في 

للحصة  سرهم    00 بقي ة  حصة 

لفائدة :

الديد املعالج مح د 100 حصة.

الديد راحيبي اسريس 100 حصة.

: تدي1 الشركة من طرف  التديي1 

الديد املعالج مح د جراحيبي اسريس 

ملدة غي1 محدسة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

تحت  نوف 15  202    7 ب كناس في 
رقم  498.

لالستخالص جالبيان

املعالج مح د

144 P

SWIM TECH 
SARL

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة

ب قت�سى عقد توثيقي مؤرخ بدال 

تأسيس  تم  أكتوبر  202    3 يوم 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة تح ل 

الخصائص التالية :

SWIM TECH SARL  : التد ية

البناء   : االأت اعي  الهدف 

جامشغال املختلفة.
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رأس ال الشركة : 00.000  سرهم 
مقدم إ 0 000  حصة من فئة 00  

سرهم للحصة الواحدة.
رضوان منجي 100 حصة.

عبد القاسر عاشور 100 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.
من فاتح يناير إ 0   : الدنة املالية 
 3 سيد 15 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 0 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
21 شقة  إقامة خي1 ع ارة   : املقر 

رقم 4  سال الجديدة.
تدي1 الشركة من طرف   : املدي1 
القاسر  جعبد  منجي  رضوان  من  كل 

عاشور ملدة غي1 محدجسة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بدال  االبتدائية  باملحك ة  القانوني 
تحت  نوف 15  202   21 بتاريخ 
بالسجل  التقييد  رقم   37862 رقم 

التجاري  3499.
145 P

ARCADES INVEST
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
1  نوف 15  202 تم إحداث القانون 
امسا�سي لشركة محدجسة املدؤجلية 

تتلخص في ا يلي :
 ARCADES INVEST  : التد ية 

SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة.
الهدف االأت اعي : أع ال متنوعة 

أج تشييد، مفاجض.
شقة   30 ع ارة   : املقر االأت اعي 
شارع موالي أح د لوكيلي حدان   8

الرباط.
املدة : 99 سنة.

رأس ال الشركة : 00.000  سرهم 
حصة اأت اعية    000 مقد ة إ 0 
من فئة 00  سرهم للحصة الواحدة.

غول  ياس ين  الديدة   : التديي1 
غي1  ملدة  املوسني  فتحية  جالديدة 

محدجسة.

 : الفت1ة املع ول بها خالل الدنة 
تبدأ من فاتح يناير إ 0  3 سيد 15.

لفائدة   %5 خصم  بعد   : امرباح 
االحتياط القانوني الفائض يتصرف 

فيه حدب قرار الشركاء.
  16 49  : التجاري  السجل 

الرباط.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحك ة التجارية بالرباط 

في 21 نوف 15  202.
من أأل االستخالص جالبيان

146 P

CABINET COMPTABLE FIGHA
 Imm AICHATOU 2ème Etage Appart 7

 Avenu Agadir GUELMIM
Tél : 05 28 77 18 63 

شركة كارديفور
ش م م

إنشاء شركة ذات مدؤجلية محدجسة  
كارسيفور  شركة   : التجاري  اسم 

ش.م.م.
 21 رقم  زيز  جاس  شارع   : العنوان 

كل يم.
املهام : الحراسة.

رأس ال الشركة : 00.000  سرهم 
مقدم عل0 الشكل التا ي :

حصة   100 مبارك  ألبخ  الديد 
00  سرهم للحصة.

 100 ابراهيم  كديوار  الديد 
حصة 00  سرهم للحصة.

مبارك  ألبخ  الديد   : التديي1 
جكديوار ابراهيم.

تم اإليداع القانون امسا�سي لدى 
االبتدائية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
بكل يم بتاريخ 4  ف15اير 2020 تحت 
التجاري  جالسجل    2020/46 رقم 

تحت رقم 2827.
147 P

JARDINS SWIS
SARL AU

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
االستثنائي جالنظام امسا�سي املحين 

تم ما يلي :
تغيي1 الهدف االأت اعي للشركة.

(مقاجل  إلخ  الطرق،  الحدائق، 
أج  أع ال  الصيانة)،  أج  التشطيب 

تشييد متنوعة (مقاجل).
تغيي1 اسم الشركة.

يقرر املداهم الوحيد تغيي1 اسم 
 MARBRE BELKADI  : الشركة من 
 JARDINS SWIS إ 0   SARLAU

.SARLAU
من النظام  ج3   2 تغيي1 الفصول 

امسا�سي.
للشركة  امسا�سي  النظام  تحيين 
جتعديل الفصول التي ش لها التغيي1.

القانوني لدى كتابة  جتم اإليداع 
في  االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
الرباط بتاريخ 29 نوف 15  202 تحت 

رقم 38 20 .
148 P

STE TUSSY TRANS
SARL

تأسيس شركة
املؤرخ  العرفي  العقد  ب قت�سى 
تم  بدال  نوف 15  202    2 بتاريخ 
جضع القانون امسا�سي للشركة ذات 
الخصائص  تح ل  التي  املدؤجلية 

التالية :
 STE TUSSY TRANS   : التد ية 

SARL
أج  البضائع،  نقل   : املوضوع 
أع ال متنوعة أج البناء جنقل امفراس 

لحداب الغي1.
حي موالي    0  : املقر االأت اعي 

إس اعيل سال.
في  حدس   : االأت اعي  الرأس ال 
  000 إ 0  مقدم  سرهم    00.000
حصة ذات قي ة 00  سرهم للحصة 

مقدم بين الشركاء بالشكل التا ي :
 990 العدري  هللا  عبد  الديد 
حصة ذات قي ة 00  سرهم للحصة 

أي ما قي ته 99.000 سرهم.
  0 العدري  مح د  الديد 
سرهم    00 قي ة  ذات  حصص 

للحصة أي ما قي ته 000.  سرهم.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مدؤجلية محدجسة.

الديد عبد هللا العدري   : املدي1 

ملدة غي1 محدجسة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بدال  االبتدائية  باملحك ة  القانوني 

تحت السجل التجاري رقم   310 

بتاريخ 21 نوف 15  202.

149 P

IPROCEL MAROC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

ذات الشريك الوحيد

رأس الها : 10.000 سرهم

املقر االأت اعي : 0  زنقة موسة 

بن نصي1، الشقة   ، الطابق 6، 

غوتييه، الدار البيضاء

السجل التجاري : 3627 3

عل0 محضر قرارات الشريك  بناء 

الوحيد بتاريخ 21 أكتوبر  202 تقرر 

ما يلي :

املحتجزة  امرباح  حداب  فحص 

بعد تخصيص الدخل للدنة املنتهية 

في  3 سيد 15 2020.

توزيع أرباح استثنائية.

اإلأراءات  إلت ام  الصالحيات 

القانونية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 

نوف 15  202   21 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 872 80.
قصد النشر جاإلعالن

150 P

LABO PHOTO MOUNIR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

بشريك جحيد

السجل التجاري :  2441 

ب قت�سى الج ع العام الغي1 عاسي 

7 أبريل  202  املؤرخ بالرباط بتاريخ 

تم اآلتي :

تحويل مقر الشركة من رقم 2 زنقة 

 7 صفرج إقامة فاط ة الزهراء شقة 

حدان الرباط إ 0 رقم 8  زنقة طنجة 

شارع باتريس مل با الرباط.
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كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت  سبت 15  202  فاتح  يوم 
 : التجاري  السجل  رقم   .  7 37

. 2441 
املدي1

151 P

عقد التسيير الحر ألصل تجاري
تلقته  رسمي  عقدر  ب قت�سى 
الدنو�سي  حدني  نزهة  امستاذة 
بتاريخ البيضاء  بالدار   موثقة 
الديدة  ابرمت  أكتوبر  202،    2
لتديي1  عقدا  الصافي  فاط ة 
ياسين  مح د  الديد  لفائدة  الحر 
«بيع  التجاري  لألصل  التل داني 
التجزئة)»  (تاأر  الجاهزة  املالبس 
البيضاء،  بالدار  جاملدتغل  املتواأد 
 ،43 الدفلي،  الطابق  الراسين،  حي 
(زنقة فياال سابقا)،  زنقة املدعوسي 
لل عاريف،  الحضرية  الج اعة 
الديدة  أأله  من  سجلت  جالذي 
التجاري  بالسجل  الصافي  فاط ة 

للدار البيضاء تحت رقم 0 422 .
من أأل النسخة جاإلشارة

152 P

جنان الخيرات
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة
تعديل الفصل 6 من القانون 

امسا�سي
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
 ،2020 أكتوبر  فاتح  بتاريخ  املؤرخ 
املدؤجلية  ذات  الشركة  شركاء  قام 
برفع  الخي1ات»  «أنان  املحدجسة 
  .100.000 ب بلغ  الشركة  رأس ال 
إ 0  سرهم    0.000 من  أي  سرهم 
بإصدار  جذلك  سرهم،    .1 0.000
  00 بقي ة  أديدة  حصة    1000
مكتتبة  كلها  حصة،  لكل  سرهم 
الحداب  مع  باملقاصة  جمحررة 

الجاري للشركاء.
القانون  من   6 الفصل  تعديل 

امسا�سي.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  جقد 

للدار  التجارية  املحك ة  ضابطة 

 2020 نوف 15    0 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 3 7131.
من أأل النسخة جاإلشارة

153 P

سيوان امستاذ لحدن منقوش، املوثق بالرباط

شارع ع ر ابن الخطاب، ع ارة 0 

شقة رقم 6، أكدال، الرباط

الهاتف : 01.37.77.27.73

الفاكس : 01.37.77.27.74

S.R MAKEUP شركة
ش.ذ.م.م (ش.ج)

رأس الها : 00.000  سرهم

مقرها االأت اعي : الرباط، حدان
زنقة موالي اح د الوكيلي، ع ارة 

30، شقة 8

تأسيس شركة
في مؤرخ  موثق  عقد   ب قت�سى 

28 أكتوبر  202، تم تأسيس شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد، م يزاتها كالتا ي :

 S.R MAKEUP شركة   : التد ية 

ش.ذ.م.م (ش.ج).

نشار   : االأت اعي  الغرض 

التج يل جالتزيين.

حدان  الرباط،   : املقر االأت اعي 
ع ارة  الوكيلي،  اح د  موالي  زنقة 

30، شقة 8.

مدة الشركة : تم تحديدها في 99 

سنة.
مبلغ  في  حدس   : الشركة  رأس ال 

00.000  سرهم.

التديي1 : تم تعيين الديدة أس اء 

غي1  ملدة  للشركة  ك دي1ة  الرا�سي 

محدجسة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نوف 15  202،    29 التجارية بتاريخ 

تحت رقم    20 .
التجاري  بالسجل  التقييد  جتم 

تحت رقم : 16233 .
مقتطف جبيان

امستاذ لحدن منقوش، موثق بالرباط

154 P

Ste ISSOUFA BATIMENTS
 S.A.R.L AU 

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ  بتاريخ 
ب دينة  جمسجل  نوف 15  202    9

تزنيت بتاريخ 23 نون15  202 :
 Ste ISSOUFA شركة 
ذات    BATIMENTS S.A.R.L-AU
رأس  زياسة  قرر  الوحيد،  شريك 
املال عن طريق املداه ة في نوع من 
سرهم    6.313.000 بقي ة  امرا�سي 
إ 0  سرهم   21.396.000 من  ليصبح 
بإنشاء  جذلك  سرهم   4 .749.000
  00 سهم أديدة بقي ة    63.130

سرهم.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
 842 رقم  تحت  بتيزنيت  االبتدائية 

بتاريخ 29 نوف 15  202.
155 P

Ste IDERFAN BATIMENTS
S.A.R.L-AU

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ  بتاريخ 
ب دينة  جمسجل  نوف 15  202    9
نوف 15   202   23 بتاريخ  تزنيت 
 Ste IDERFAN BATIMENTS  شركة

S.A.R.L-AU  ذات شريك الوحيد.
طريق  عن  املال  رأس  زياسة  قرر 
املداه ة في نوع من امرا�سي بقي ة 
من  ليصبح  سرهم   7.131.000
2.100 66.6 سرهم إ 0 47.100 .74 
سهم   71310 بإنشاء  جذلك  سرهم 

أديدة بقي ة 00  سرهم.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
رقم  84  تحت  بتيزنيت  االبتدائية 

بتاريخ 29 نوف 15 202. 
156 P

  THE VERT شــــركة
الـسجـل الـتـجـاري عـدس : 34321 - 

أكـــاسيــــــر
بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
الج عية  قررت  26 أكتوبر  202، 
العامة املنعقدة ب ثابة الج ع العام 
 THE» املد اة  للشركة  اإلستثنائي 
VERT»، ش.م.م. برأس ال 80.000  
رقم  بأكاسير،  مقرها  الكائن  سرهم، 
32 ، شارع الشيخ الدعدي، ت ديد 

X، ما يلي :

رأس ال  من  الرفع   ( 

سرهم   7.820.000 ب بلغ  الشركة 

سرهم    80.000 من  بالتا ي  لينتقل 

بخلق  جذلك  سرهم   8.000.000 إ 0 

78.200 حصة اأت اعية أديدة من 

فئة 00  سرهم للحصة تكتتب جتحرر 

سيون  مع  املقاصة  طريق  عن  كلها 

أكيدة جمدتحقة ضد الشركة.

من   7 ج   6 الفصلين  تغيي1   (2

القانون امسا�سي للشركة.

تم تعديل  جب قت�سى عقد عرفي، 

القانون امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

نون15  202،    2 بتاريخ  بأكاسير، 

تحت رقم 07249 .  
للخــــالصة جالبيـــــان

157 P

PREMIUM SERVICES شركة
الـسجـل الـتـجـاري عـدس : 20989 - 

أكـــاسيــــــر

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

الج عية  قررت  نون15  202،    0

الج ع  ب ثابة  املنعقدة  العامة 

املد اة  للشركة   اإلستثنائي  العام 

«PREMIUM SERVICES»، ش.م.م.، 

الكائن  سرهم،    0.000 برأس ال 

مقرها بلعيون، شارع أم سعد، ع ارة 

48، الطابق الثالث، رقم 0 ، ما يلي :

إعالن الحل املدبق للشركة ؛

تعيين الديد بيي1 غاسيي ك صف 

للشركة ؛

تحديد مقر التصفية  في : أكاسير، 

الثاني  شارع الحدن  ع ارة أجمليل، 

(مقر شركة FIDUSOUSS) ؛

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

بالعيون بتاريخ 21 نون15  202، تحت 

رقم 3594/2021.
للخــــالصة جالبيـــــان

158 P
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LES RESIDENCES D’AZROU
الـسجـل الـتـجـاري عـدس : 31279 - 

أكـــاسيــــــر

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

الج عية  قررت  نون15  202،   08

الج ع  ب ثابة  املنعقدة  العامة 

املد اة  للشركة   اإلستثنائي  العام 

 «LES RESIDENCES D’AZROU»

سرهم،    00.000 برأس ال  ش.م.م.، 

شركة  عند  بأكاسير،  مقرها  الكائن 

أنزا،  الصناعي  الحي   ،«PROCESS»

ما يلي :

إعالن الحل املدبق للشركة من 

تاريخ  3 أكتوبر  202 ؛

تعيين الديد بيي1 غاسيي ك صف 

للشركة ؛

تحديد مقر التصفية  في : أكاسير، 

الثاني  شارع الحدن  ع ارة أجمليل، 

(مقر شركة FIDUSOUSS) ؛

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

نون15  202،    0 بتاريخ  بأكاسير، 

تحت رقم 07208 .
للخــــالصة جالبيـــــان
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SINTEL
 ش.م.

الـسجــل الـتـــجـــــاري رقم :  7 89  

-  أكـــــاسيــــــــر

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

الج عية  قررت  يونيو  202،    1

الج ع  ب ثابة  املنعقدة  العامة 

املد اة  للشركة   اإلستثنائي  العام 

برأس ال  ش.م.م.   ،«SINTEL»

مقرها  الكائن  سرهم،   44 .200

ع ارة   ، 1 رقم  استوسيو  بأكاسير، 

تيفاجين، ساحة الشباب،  ما يلي :

الشركة   رأس ال  تخفيض   ( 

مبلغ  في  ليدتقر   22.000 ب بلغ 

طريق  عن  جذلك  سرهم   4 9.200

حصص اأت اعية من شريك  شراء 

سرهم للحصة من أأل    000 ب بلغ 

إلغائها.

من   7 ج   6 الفصلين  تغيي1   (2
القانون امسا�سي للشركة.

تحيين  تم  عرفي  عقد  ب قت�سى 
ليالئم  للشركة  امسا�سي  القانون 

التعديالت أعاله.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
نون15  202،    6 بتاريخ  بأكاسير، 

تحت رقم 07294 .
للخــــالصة جالبيـــــان
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 STE DE VALORISATION 
 ET DE DEVELOPPEMENT

AGRICOLES
باخــتــصـــار «AGRIVAL» ش. م. م.

الــدــجـــل الـــتـجــــاري رقــــم : 629 9 – 
الـــدار الـبـيــــضــــاء

  7 بتاريخ  عرفي،  عقد  ب قت�سى 
الج عية  محضر  قرر  يونيو  202، 
الج ع  ب ثابة  املنعقدة  العامة 
املد اة  للشركة  اإلستثنائي  العام 
 Sté de Valorisation et de»  :
 «Developpement Agricoles
شركة    ،«AGRIVAL» باختصار 
برأس ال  محدجسة،  مدؤجلية  ذات 
يصل إ 0  020.000.   سرهم، الكائن 
مقرها بالدار البيضاء، 49/53، زنقة 
تفويت الحصص  الكابتان تحي1يات، 

اإلأت اعية.
فوت كل من :

 Jacques Olivier, الديد   -   
  933  Gérad, Marie ALLEON

حصة اأت اعية ؛
 Christine, Marie, الديدة   -  2
حصة    410  Nathalie ALLEON

اأت اعية ؛
 Philippe, Michel, الديد   -  3
حصة    410  Marie ALLEON

اأت اعية ؛
 Florence Françoise, 4 - الديدة
حصة   484  Marie GAZEL

اأت اعية ؛
 Christophe, Hubert, 1 - الديد
حصة   483  Marie ALLEON

اأت اعية ؛

6 - الديد سيدينو الحبيب 2 8  
حصة اأت اعية ؛

 362 أ ال  سيدينو  الديد   -  7
حصة اأت اعية ؛

  83 يامنة  بوعدي  الديدة   -  8
حصة اأت اعية ؛

  83 الديدة سيدينو لطيفة   -  9
حصة اأت اعية ؛

0  - الديدة سيدينو فاط ة  8  
حصة اأت اعية ؛

خديجة  سيدينو  الديدة   -    
 8  حصة اأت اعية ؛

«الوكالة  املد اة  لفائدة الشركة  
 Comptoir) لدوس»  الفالحية 

.(Agricole du Souss
الشكل  تحويل  تم  جبالتا ي، 
ذات  شركة  من  للشركة  القانوني 
ذات  شركة  ا 0  محدجسة  مدؤجلية 

مدؤجلية محدجسة بشريك جحيد.
من  كل  استقالة  قبول  تم  ك ا 
 Philippe, Michel, Marie الديد 
 ALLEON جالديد   ALLEON
  Jacques Olivier, Gérad, Marie

من مهامه ا ك دي1ين للشركة.
جعليه قا الشريك الوحيد بتعيين 
 ALLEON Jacques Olivier, Gérad,
ملدة  للشركة  جحيد  ك دي1   Marie
سنة جاحدة قابلة للتجديد ب قت�سى 

قرار الشريك الوحيد.
تحيين  تم  عرفي  عقد  ب قت�سى 
ليالئم  للشركة  امسا�سي  القانون 

التعديالت أعاله.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحك ة  الضبط 
نون15    9 بتاريخ  بالدارالبيضاء، 

 202، تحت عدس 800972. 
للخــــالصة جالبيـــــان

161 P

 TIKIDA BAY
ش. م.

الـسجـل الـتـجـاري عـدس: 0321  – 
أكـــاسيــــــر

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
محضر  قرر  أكتوبر  202،   21  
للشركة اإلساري  املجلس  إأت اع 

ش.م.،    ،«TIKIDA BAY» املد اة   
رقم  بقعة  بأكاسير،  مقرها  الكائن 
NR  ج NR2، حي فونتي بندركاج، ما 

يلي : 
اإلمضاء  تفويض  سحب   ( 
أسند  الذي  الشركة  لتديي1  املخول 
  1 الهبطي بتاريخ  إ 0 الديد رشيد  

يونيو  202.
اإلساري  املجلس  قرر  جبالتا ي، 
املقت1ن  باإلمضاء  الشركة   تديي1 

جاملزسجج عل0 الشكل التا ي :
الديد كاي مدعوس مراش جالديد 

أح د بن عباس التعارجي ؛
مراش  مدعوس  كاي  الديد  أج 
عباس  أسكندر  أليل  جالديد 

بنعباس التعارجي ؛
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
24 نون15  202، تحت  بأكاسير بتاريخ 

رقم 07389 .
162 P

 TIKIDA DUNES
 ش.م.

الـسجـل الـتـجـاري عـدس :  7 2 – 
أكـــاسيــــــر

 21 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
إأت اع  قرر محضر  أكتوبر  202، 
املد اة  للشركة  اإلساري  املجلس 
«TIKIDA DUNES»،  ش.م.، ما يلي : 
اإلمضاء  تفويض  سحب   ( 
أسند  الذي  الشركة  لتديي1  املخول 
  1 الهبطي بتاريخ  إ 0 الديد رشيد  

يونيو  202.
اإلساري  املجلس  قرر  جبالتا ي، 
املقت1ن  باإلمضاء  الشركة   تديي1 

جاملزسجج عل0 الشكل التا ي :
الديد كاي مدعوس مراش جالديد 

أح د بن عباس التعارجي ؛
مراش  مدعوس  كاي  الديد  أج 
عباس  أسكندر  أليل  جالديد 

بنعباس التعارجي ؛
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
24 نون15  202، تحت  بأكاسير بتاريخ 

رقم 07388 .

163 P
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 Sté GREEN WAVE
MOROCCO SURF CAMP

 SARL
العام  الج ع  ملحضر  تبعا 
بتاريخ  بأكاسير  املؤرخ  االستثنائي 
كرين  شركة  قررت   07/06/2021
ذات  كامب  سورف  مورجكو  جيف 
سرهم    00.000 يداجي  رأس ال 
رقم   3 جمقرها ع ارة افران الطابق 

311 سيدي يوسف  اكاسير ما يلي :
العنوان  إ 0  الشركة  مقر  نقل 

التا ي : 
الداحل  بوالفضايل  سيدي 

تزنيت.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
تحت   16/11/2021 بتاريخ  الكاسير 

رقم 07307 .
164 P

AFZA AMBULANCE
SARL AU

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
لشريك جاحد

رقم السجل التجاري  141 
إنشاء شركـــــــة

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  جضع  تم   ،2021/11/08
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
في  تتلخص  جاحد  لشريك  املحدجسة 

ما يلي :
 AFZA AMBULANCE : التد يــة

SARL AU
مشغل   : االأت اعي  الهدف 

اإلسعاف ـ ناقلة الجرح0.
  129 مراب رقم   : املقر االأت اعي 

تجزئة جاس الذهب الرشيدية. 
  00.000  : الشركة  رأس ال 

سرهم. 
املرتجي  سارة  الديدة   : التديي1 

.U 73737 رقم البطاقة الوطنية
رقم  141   التجاري  السجل 
باملحك ة   26/11/2021 بتاريخ 

االبتدائية بالرشيدية.
165 P

STE SOGEFICOM

 SOCIETE KHACHI FRERE

POUR LA CONSTRUCTION
 SARL-AU

الج عية  قرار  ب قت�سى 

يوم  املنعقدة  العاسية  الغي1  العامة 

 SOCIETE لشركة   08/10/2021

 KHACHI FRERE POUR LA

 CONSTRUCTION-SARL-AU

الدكني  الحي  االأت اعي    جمقرها 

الطابق  املهراز  ظهر  الغول  باب 

امر�سي شقة 2 ع ارة ب   فاس. 

جقدرها    حصة   4900 تفويت 

خ�سي  الديد  من  سرهم   490.000

أ ال إ 0 الديد خ�سي رشيد.

تغيي1 الشكل القانوني للشركة من  

.SARL 0 إ SARL-AU
 / NEGOCE : زياسة النشاط التا ي

تجارة حرة إ 0 انشطة الشركة. 

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

التجارية بفاس تحت رقم 5332/21 

بتاريخ 25/11/2021.

166 P

 H AND A INVESTEMENT

HOLDING
SOCIETE ANONYME

 AU CAPITAL DE 100.000.000

DHS

 SIEGE SOCIAL : 39, Boulevard

 Abdelkrim El Khettabi,

CASABLANCA

RC : 265773 - IF : 14373377

املوافقة عل0 الت15عات بامسهم
تعيين مدير أديد
استقالة املديرين

العام  الج ع  قرارات  ب وأب 

أكتوبر  202   8 بتاريخ  عاسي  الغي1 

تقرر ما يلي :

املوافقة عل0 الت15ع بامسهم.

تعيين مدير أديد.

استقالة املديرين.

إعطاء الصالحيات.

القانوني  باإليداع  القيام  تم 
البيضاء  للدار  التجاري  بالسجل 
تحت رقم  نوف 15  202.   23 بتاريخ 

.80 330
167 P

 BRITISH INTERNATIONAL
SCHOOL PRIVATE
SOCIETE ANONYME

 AU CAPITAL DE 50.000.000
DHS

SIEGE SOCIAL : CASABLANCA
RP-3020 Route SIDI MASSOUD

RC : 348571 - IF : 18767184
بيع جاملوافقة عل0 الت15عات بامسهم

تعيين مدير أديد
استقالة املديرين

ب وأب قرارات الج ع العام غي1 
تقرر  أكتوبر  202   8 العاسي بتاريخ 

ما يلي :
بيع جاملوافقة عل0 الت15ع بامسهم.

تعيين مدير أديد.
استقالة املديرين.

إعطاء الصالحيات.
القانوني  باإليداع  القيام  تم 
البيضاء  للدار  التجاري  بالسجل 
تحت رقم  نوف 15  202.   26 بتاريخ 

.80 947
168 P

ONACCESS شركة
ش.م.م

تلقاه  توثيقي  عقد  ب قت�سى 
امستاذ سعد بوعنان موثق بفاس، 
جهبت  نوف 15  202،    0 بتاريخ 
لفائدة  كي1ان  بن  بد ة  اآلندة 
 7.000 الديدة حبيبة زين العابدين 
في  ت تلكها  التي  اأت اعية  حصة 
 ONACCESS املد اة  الشركة 
االأت اعي  رأس الها  ش.م.م، 
000.000.  سرهم، مقرها االأت اعي 
 ،27 رقم   ،3 زنقة  البيضاء،  بالدار 
 ،48-10 قطعة  الثالث،  الطابق 

قطعة ح رة II، عين الشق.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 
نوف 15  202،    7 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 2021/39670.
ب ثابة مقتطف

سيوان امستاذ سعد بوعنان

موثق

169 P

 AUHTECH شركة
DISTRIBUTION

ش.م.م
تلقاه  توثيقي  عقد  ب قت�سى 
امستاذ سعد بوعنان موثق بفاس، 
1 نوف 15  202، جهب الديد  بتاريخ 
نبيل بوهالل لفائدة كل من الديدة 
سلمى  جالديدة  بوهالل  أس اء 
 % 10 أي  بينه ا  مناصفة  بوهالل 
  1.000 ماقدره  منه ا،  جاحد  لكل 
ي تلكها  التي  اأت اعية  حصة 
 AUHTECH املد اة  الشركة  في 
رأس الها  ش.م.م   DISTRIBUTION
سرهم،    2.000.000 االأت اعي 
 ،24 رقم  بفاس،  اإلأت اعي  مقرها 
زنقة الخنداء، إقامة الزهراء، متجر 

. 7
الشركاء  قرر  الهبة،  لهاته  تبعا 

ما يلي :
النظام  من   8 الفصل  تعديل 

امسا�سي للشركة ك ا يلي :
مبلغ  في  الشركة  رأس ال  حدس 
إ 0  مقدم  سرهم    2.000.000
سرهم    00 بقي ة  حصة    20.000
الشركاء  عل0  موزعة  حصة،  لكل 

ك ا يلي :
 60.000 بوهالل  اسريس  الديد 

حصة.
  1.000 بوهالل  مح د  الديد 

حصة.
 7100 بوهالل  سلمى  الديدة 

حصة.
 7100 بوهالل  أس اء  الديدة 

حصة.
  1.000 بوهالل  فيصل  الديد 

حصة. 
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  1.000 لبيض  خدية  الديدة 

حصة.

املج وع 2.000  حصة.

است رارية الديد فيصل بوهالل 

في تديي1 الشركة املذكورة أعاله.

 AUHTECH شركة  تلتزم 

بتوقيع  ش.م.م،   DISTRIBUTION

بوهالل  فيصل  للديد  الضرجري 

اسريس  الديد   : الديدين  أحد  مع 

بوهالل أج الديد مح د بوهالل.

تحيين النظام امسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس  التجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم  نوف 15  202،   24 بتاريخ 

.2021/5287
ب ثابة مقتطف 

سيوان امستاس سعد بوعنان 

موثق

170 P

 MLFDAN شركة

DISTRIBUTION
ش.م.م بشريك جحيد

رأس الها : 00.000  سرهم

مقرها االأت اعي حي إبوين

بني بويفرجر زغنغن الناضور

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

سبت 15  202   27 االستثنائي بتاريخ 

بالناضور، تم ما يلي :

جتصفيتها،  للشركة  مبكر  حل 

إليه  املشار  الشركة  مقر  في  جذلك 

أعاله.

ع اس  القدجري  الديد  تعيين 

للشركة  امجحد  جالشريك  مدي1 

ك صفي لذات الشركة.

لذات  االأت اعي  املقر  تعيين 

الشركة ك حل للتصفية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

نوف 15  202   9 بتاريخ  بالناضور، 

تحت رقم 4355/2021.
مقتطف من أأل اإلشهار

املدي1

171 P

OTHER EMBALLAGE

  ش.م.م بشريك أجحد

تـــأســـيـــــــــس
  - ب قت�سى عقد عرفي بالناظور، 

تأسيس  تم   ،29/10/2021 جبتاريخ 

ذات  لشركة  امسا�سي  القانون 

أجحد،  بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

جالتي لها امل يزات التالية :

  OTHER EMBALLAGE : التد ية

ش.م.م  بشريك أجحد.

املوضوع : الشركة ذات هدف :

تصنيع املواس الورقية أج الكرتون.

جمنتجات  متنوعة  مواس  استي1اس 

للتغليف.

توزيع مختلف املنتجات جالتعبئة 

جالتغليف.

الع ليات  أ يع  عامة  جبصفة 

جاملالية:  جالصناعية  التجارية 

التي لها ارتباط   : جاملنقولة جالعقارية 

مباشر أج غي1 مباشر بأحد امهداف 

شأنها  من  جالتي  أعاله،  املدكورة 

املداه ة في إن اء الشركة.

مقرها االأت اعي : 20 22 حجيوة 

طريق بني شيكر فرخانة الناظور.

املــــــدة : 99 سنة.

00.000  (مئة ألف)  الرأس ــــال : 

سرهم  مقدم إ 0 000  حصة بقي ة 

00  سرهم للواحدة، حدب ما يلي :

  000  : هشام  امزماني  الديد 

حـصـة.

هشام  امزماني  الديد  التدـيي1: 

عين ك دي1  ملدة غي1 محدجسة.

لالحتياط القانوني    5%  : امرباح 

جالباقي يوزع بين الشركاء. 

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  2

االبتدائية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

بالناظور، بتاريخ 09/11/2021 تحت 

رقم 4354/2021 .      
مقتطف من أأل اإلشهار

املدي1

172 P

DIPLAC
 SARL

Au capital de  2 000 000.00 DH
RUE ATLAS N°266, Oujda

 IF: 18787690- RC: 29765 -
Oujda
تعــديل

ب قت�سى قرار الج ع العام الغي1 
العاسي املنعقد بتاريخ 14/10/2021 
شركاء  قرر  بوأدة،  للشركة  ب قر 

شركة « DIPLAC  » SARL  ما يلي :
للحصص  النهائي  التفويت 
االأت اعية  التي ي لكها للديد رشيد 
آالف  عشرة  في  جاملت ثلة  غيوغي 
)0.000 ) حصة اأت اعية ك ا يلي :
  1.000  : غيوغي  سفيان  للديد 

(خ دة آالف) حصة اأت اعية.
  1.000  : غيوغي  هشام  للديد 

(خ دة آالف) حصة اأت اعية.
ذمة املدي1 الثاني  استقالة جإبراء 
من  التجاري  النشاط  السحذف 

الشركة جاملت ثل في :
مقاجل الديكور جزخرفة الشقق.

إ 0  التجاري  النشاط  إضافة 
الشركة جاملت ثل في :

جاستي1اس  تصدير  شراء،  بيع، 
أج  الصلة  ذات  جالخدمات  املعدات 

التي ال تتعلق بهدف  الشركة.
من    2 ج   3-6-7 املواس  تغيي1 

القانوني امسا�سي للشركة.
امسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.
للشركــــة  القانوني  اإليداع  تم 
 : بتاريــــخ  بوأدة  التجارية  باملحك ة 

24/11/2021 تحت رقــــم : 4026.
173 P

PRODIGIO
SARL AU

Au capital de  2.000.000 DH
 ROUTE AIN BNI MATHAR

2ème TRANCHE, Oujda
 IF: 40452919- RC: 24339 -

Oujda
تعــديل

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
 PRODIGIO» SARL AU» لشركة 
ب قر  أكتوبر  202    3 املنعقد يوم 

الشركة بوأدة،  قرر ما يلي :
للحصص  النهائي  التفويت 
الديد  ي لكها  التي  االأت اعية  
رشيد غيوغي جاملت ثلة في سبعة عشر 
حصة   ( 7600) مائة  جست  ألف 

اأت اعية ك ا يلي :
  9600  : غيوغي  سفيان  للديد 
حصة  مائة)  جست  آالف  (تدعة 

اأت اعية.
 8000  : غيوغي  هشام  للديد 

(ث انية آالف) حصة اأت اعية.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيي1 
من شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
ذات  شركة  إ 0  جحيد  شريك  من 

املدؤجلية املحدجسة.
من  التجاري  النشاط  حذف 

الشركة جاملت ثل في :
امع ال العامة جالبناء.

تاأر.
تصنيع الجبص بالطريقة العاسية.
إ 0  التجاري  النشاط  إضافة 

الشركة جاملت ثل في :
تصنيع امثاث جامشياء الزخرفية.

أع ال التهيئة املتخصصة.
الداخلي  التص يم  أع ال 

جالخارجي.
ذمة املدي1 رشيد  استقالة جإبراء 
الديد  أديد  مدي1  جتعيين  غيوغي 

سفيان غيوغي.
تغيي1 املقر االأت اعي للشركة من 
قيدارية الج عية الخي1ية   : العنوان 
طريق عين بني   79 الرقم   2 الشطر 

مطهر، جأدة،
القاسم  أبي  زنقة   : العنوان  إ 0 

الشابي الرقم 39، جأدة.
من    2 ج  تغيي1 املواس  -7-6-4-3 

القانوني امسا�سي للشركة.
امسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.
للشركــــة  القانوني  اإليداع  تم 
 : بتاريــــخ  بوأدة  التجارية  باملحك ة 

24/11/2021 تحت رقــــم : 4027.
174 P
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STE SODES TRANS
SARL AU

رأس الها : 00.000  سرهم
املقر االأت اعي : حي عبد القاسر  ، 

رقم 23، مشرع بلقصي1ي
بيع حصص الشركة

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
 SODES االستثنائي للشركاء في شركة
املنعقد بديدي   TRANS SARL AU
قاسم بتاريخ 7 يوليو  202 جاملسجل 
أغدطس   3 بتاريخ  قاسم  بديدي 

 202 تقرر ما يلي :
اأت اعية  حصة   100 تفويت 
من طرف الديد باسري مراس لصالح 

الديد الكراتي محدين.
رأس ال الشركة : 00.000  سرهم 

كلها عل0 الشكل التا ي :
الكراتي محدين 000  حصة من 

فئة 00  سرهم لكل حصة.
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
شركة  من   STE SODES TRANS
إ 0 شركة  ذات املدؤجلية املحدجسة 
ذات املدؤجلية املحدجسة ذات شريك 
جاحد مع االحتفاظ بنفس التد ية 
املدي1  نفس  االأت اعي  املقر  نفس 

جنفس رأس املال بعد التحويل.
تعديل املاسة 2، 6 ج7 من القانون 
التغيي1ات  نتيجة  للشركة  امسا�سي 

الطارئة عل0 الشركة.
باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 
االبتدائية بديدي قاسم تحت رقم 

.369/2021
175 P

STE DOS TACOS
SARL AU

رأس الها : 00.000  سرهم
 9 بتاريخ  عرفي  عقد  ب وأب 
القانون  جضع  تم  نوف 15  202، 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

محدجسة بشريك جحيد ما يلي :
 DOS TACOS SARL  : التد ية 

.AU
سنة   99  : الشركة  قيام  مدة 

ابتداءا من تاريخ تأسيدها النهائي.

حي الدالم رقم   : املقر االأت اعي 
041  الداخلة جاسي الذهب.

 : للشركة  االأت اعي  الرأس ال 
  000 إ 0  مقدم  سرهم    00.000
حصة  كل  مقدار  اأت اعية  حصة 

00  سرهم.
: تدي1 الشركة من طرف  التديي1 

الديد التد ي اح د.
الشركة  غرض  يك ن   : الغرض 

في ا يلي :
مقهى، مطعم، مأكوالت سريعة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالداخلة بتاريخ 26 نوف 15 
التجاري  السجل  رقم  تحت   ،202 

. 9889
رقم  القانوني  اإليداع  رقم 

.2 0 3726
176 P

 STE F AND L
CONSTRUCTION

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
رأس الها : 00.000  سرهم

املقر االأت اعي : شارع الحدن الثاني 
تجزئة املنار مدخل B رقم   

فسخ مدبق للشركة
العام االستثنائي  الج ع  ب وأب 
3  يوليو  202 للشركة ذات  بتاريخ 
 STE املد اة  املحدجسة  املدؤجلية 
 ،F AND L CONSTRUCTION
مقرها  سرهم،    00.000 رأس الها 
الثاني تجزئة  بالرباط شارع الحدن 
املنار مدخل B رقم   ، قرر الشركاء 

ما يلي :
فسخ مدبق للشركة.

فاطنة  املهدي  الديدة  تعيين 
ك صفي للشركة.

شارع   : تم تحديد العنوان التا ي 
مدخل  املنار  تجزئة  الثاني  الحدن 
الرباط ك كان لتصفية  رقم   ،   B

الشركة.
جقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 
نوف 15   29 بتايخ  بالرباط  التجارية 

 202، تحت رقم 09 20 .
177 P

FIDUCIAIRE BOUJAOUB

 STE MILLENNIUM
CORPORATE

SARL AU
رأس املال : 00.000  سرهم

املقر االأت اعي : 26 زنقة أبي زرة 39 
شارع موالي عبد العزيز ج86 مكرر 
شارع موالي عبد الرح ان إقامة 

رضوان الطابق الدفلي متجر
رقم 38 القنيطرة

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
نوف 15  202،  بالقنيطرة بتاريخ    
تم جضع القانون امسا�سي لتأسيس 
بشريك  املدؤجلية  محدجسة  شركة 

جحيد ذات الخصائص التالية :
ملينيوم  شركة   : التد ية 

كوربورات.
الشكل القانوني : شركة محدجسة 

املدؤجلية بشريك جحيد.
ابي  زنقة   26  : االأت اعي  املقر 
زرة 39 شارع موالي عبد العزيز ج86 
الرح ان  عبد  موالي  شارع  مكرر 
إقامة رضوان الطابق الدفلي متجر 

رقم 38 القنيطرة.
الهدف االأت اعي : تهدف الشركة 
القيام بامع ال التالية ساخل املغرب 

جخارأه :
تاأر أأهزة الكومبيوتر.

تاأر لوازم جأسجات املكاتب.
املناقصة.

الع ليات  أ يع  عامة  جبصفة 
جاملالية  جالصناعية  التجارية 
لها  التي  العقارية  جغي1  جالعقارية 
التي  مباشرة  غي1  أج  مباشرة  عالقة 
من شأنها أن تؤسي إ 0 تن ية أفضل 

لغرض الشركة.
تديي1 الشركة : أسند إ 0 الديدة 

الشلحاني نوال ملدة غي1 محدجسة.
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ نهاية تأسيدها.
راس املال حدس في مبلغ 00.000  
حصة    000 غل0  مقد ة  سرهم 
الواحدة  للحصة  سرهم    00 بقي ة 

لقد تم اكتتابها جتوزيعها كالتا ي :

  000 نوال  الشلحاني  الديدة 

حصة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
بالقنيطرة جقيدت بالسجل التجاري 

نوف 15   24 بتاريخ   63297 تحت رقم 

.202 

178 P

STE ZAROUILICOMPTA CONSULTING

TRAVAUX DE COMPTABILITE

 RAYHAN  0 ANGLE RUE DE FES ET RUE

IBNOU EL KHATIB - TAZA

الهاتف : 0131280131

STE OUM RED
SARL AU

رأس الها االأت اعي : 00.000  

سرهم

املقر االأت اعي : مركز باب مرزجقة 

تازة

املؤرخ  العرفي  العقد  ب قت�سى 

بتاريخ 8 أكتوبر  202، قرر الشريك 

الوحيد للشركة املحدجسة املدؤجلية 

 STE OUM الوحيد  الشريك  ذات 

RED ما يلي :

تعيين الديد خراف رضا صاحب 

رقم  الوطني  التعريف  بطاقة 

الشركة  تصفية  لتو ي   Z498047

جالتزامات  اصول  لتصفية  املذكورة 

الشركة.

املذكورة  الشركة  جحل  تصفية 

أعاله.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

 22 يوم  بتازة  االبتدائية  باملحك ة 

نوف 15  202، تحت رقم 199.

179 P

STE EXTRAPLAT
SARL AU

بالجريدة  جقع  خطأ  استدراك 

الرس ية عدس 1672 بتاريخ 4  يوليو 

.202 

حي   4 318  محل رقم   : بدال من 

الوفاق ت ارة.
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حي   4 رقم  محل    381  : يقرأ 

الوفاق ت ارة.

(الباقي بدجن تغيي1).

180 P

DIGOUG ET FILS
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

مداه وا  قرر  30 سبت 15  202، 

 DIGOUG ET FILS SARL AU شركة

ما يلي :

الحل املدبق للشركة.

مح د  سكوك  الديد  تعيين 

ك صفي للشركة.

متجر   : في  التصفية  تحديد مقر 
الفرح  حي   86 الرجيد  تجزئة  رقم   

القرية سال.

ب كتب  القانوني  اإليداع  تم 

السجل التجاري باملحك ة االبتدائية 

23 نوف 15  202، تحت  بدال بتاريخ 
رقم 37869.

181 P

STE DARILUXE PERNOV
SARL

 ADRESSE : DOUAR OULED

DOUBBA SOUK EL ARBAA

RC : 27485

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بدوق  جاملسجل  20 سبت 15  202 

أكتوبر  202    2 بتاريخ  أربعاء 

لشركة  امسا�سي  القانون  جضع 

 DARILUX محدجسة  مدؤجلية  ذات 

PERNOV، حيث تم ما يلي :

تأسيس لشركة تح ل الخصائص 

التالية :

.DARILUXE PERNOV : التد ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مدؤجلية محدجسة.
  00.000 في  حدس   : املال  رأس 

قد ة    000 إ 0  مقد ة  سرهم 

اأت اعية من فئة 00  سرهم لفائدة.

 100 سعيد  الخوساري  الديد 

حصة.

 100 مح د  الخوساري  الديد 

حصة.

الهدف : نقل املدتخدمين.

سبة  أجالس  سجار   : االأت اعي  املقر 

سوق أربعاء.

املدة : 99 سنة.
الخوساري  الديد  عين   : التديي1 

مدي1   GB 31839 بطاقته  مح د 

جحيد للشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بدوق  االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

نوف 15   29 بتاريخ  الغرب  أربعاء 

بالسجل   708 رقم  تحت   ،202 

الت1تيبي ج27481 بالسجل التحليلي.

182 P

STE BERRY LUXE TRANS
SARL

 ADRESSE : DOUAR OULED

 MESBAH ROUIF BAHHARA

OULAD AYAD SOUK EL ARBAA

RC : 27487

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بدوق  جاملسجل  22 نوف 15  202 

نوف 15  202،   23 بتاريخ  أربعاء 

جضع القانون امسا�سي لشركة ذات 

 BERRY LUXE محدجسة  مدؤجلية 

تأسيس   : حيث تم ما يلي   ،TRANS

شركة تح ل الخصائص التالية :

.BERRY LUXE TRANS : التد ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مدؤجلية محدجسة.
  00.000 في  حدس   : املال  رأس 

قد ة    000 إ 0  مقد ة  سرهم 

اأت اعية من فئة 00  سرهم لفائدة :

 100 الديد القصري عبد العا ي 

حصة.

الديد بنزينة ع ران 100 حصة.

نقل املدتخدمين جنقل   : الهدف 

البضائع.

اجالس  سجار   : االأت اعي  املقر 

البحارة أجالس عياس  الرجيف  مصباح 

سوق أربعاء.

املدة : 99 سنة.

: عين الديدين القصري  التديي1 
مدي1ين  ع ران  جبنزينة  العا ي  عبد 

للشركة.
بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 
بدوق  االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
نوف 15   29 بتاريخ  الغرب  أربعاء 
بالسجل   709 رقم  تحت   ،202 

الت1تيبي ج27487 بالسجل التحليلي.
183 P

STE NMLH TRANS
SARL AU

 ADRESSE : DOUAR OULED
AHMED CHOUAFAA SOUK

EL ARBAA
RC : 27481

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بدوق  جاملسجل  22 نوف 15  202 
نوف 15  202،   22 بتاريخ  أربعاء 
جضع القانون امسا�سي لشركة ذات 
جاحد  بشريك  محدجسة  مدؤجلية 
حيث تم ما يلي :   ،NMLH TRANS
الخصائص  تح ل  شركة  تأسيس 

التالية :
.NMLH TRANS : التد ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مدؤجلية محدجسة بشريك جاحد.

  00.000 في  حدس   : املال  رأس 
قد ة    000 إ 0  مقد ة  سرهم 
اأت اعية من فئة 00  سرهم لفائدة :
الديد الحرجز نجيم 000  حصة.

الهدف : نقل البضائع.
: سجار اجالس اح د  املقر االأت اعي 

الشوافع، سوق أربعاء.
املدة : 99 سنة.

التديي1 : عين الديد الحرجز نجيم 
الوحيد  املدي1   GB 29084 بطاقته 

للشركة.
التسجيل  مع  القانوني  اإليداع 
بالسجل التجاري : تم بكتابة الضبط 
أربعاء  بدوق  االبتدائية  باملحك ة 
نوف 15  202،   29 بتاريخ  الغرب 
الت1تيبي  بالسجل   706 رقم  تحت 

ج 2748 بالسجل التحليلي.
184 P

STE SORTAK TRANS
SARL AU

 ADRESSE : DOUAR SOUALAH
CHOUAFAA

SOUK EL ARBAA
RC : 27483

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بدوق  جاملسجل  7  نوف 15  202 
نوف 15  202،    9 بتاريخ  أربعاء 
جضع القانون امسا�سي لشركة ذات 
جاحد  بشريك  محدجسة  مدؤجلية 

SORTAK TRANS، حيث تم ما يلي:
تأسيس شركة تح ل الخصائص 

التالية :
.SORTAK TRANS : التد ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مدؤجلية محدجسة بشريك جاحد.

  00.000 في  حدس   : املال  رأس 
قد ة    000 إ 0  مقد ة  سرهم 
اأت اعية من فئة 00  سرهم لفائدة:
  000 مصطف  الحراق  الديد 

حصة.
الهدف : نقل املدتخدمين.

الصوالح  سجار   : االأت اعي  املقر 
الشوافع سوق أربعاء.

املدة : 99 سنة.
الحراق  الديدين  عين   : التديي1 
الرفيع  عبد  جالحراق  مصطف 

مدي1ين للشركة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بدوق  االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
نوف 15   29 بتاريخ  الغرب  أربعاء 
بالسجل   707 رقم  تحت   ،202 

الت1تيبي ج27483 بالسجل التحليلي.
185 P

TASHIL AUTO
RC : 38727
تعديل شركة

ب قت�سى عقد عرفي تم التعديل 
التا ي :

  00 بقي ة  حصة   100 تفويت 
سعيد  الديد  من  للحصة  سرهم 
بوقرطا�سي إ 0 الديد ع ار بن جأيه 

بن عبد هللا باريان.
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سعيد  الديد  إ 0  التديي1  يعهد 

بوقرطا�سى ملدة غي1 محدجسة.

االمضاء  عل0  الشركة  تتعاقد 

الوحيد لل دي1 الوحيد الديد سعيد 

بوقرطا�سى.

للشركة  القانونية  الصيغة  تغيي1 

.SARL 0 إ SARL AU من

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية بالعيون بتاريخ 24 نوف 15 

 202، تحت رقم 3577/2021.

186 P

BIG KRAFET
شركة محدجسة املدؤجلية

ذات املداهم الوحيد

التأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

شركة  انشاء  تم  يوليو  202،    6

املداهم  ذات  املدؤجلية  محدجسة 

الوحيد.

.BIG KRAFT : االسم القانوني

شارع االبطال    1  : مقر الشركة 
رقم 4 أكدال، الرباط.

الغرض من الشركة:

الغرض االأت اعي :

شركات  في  املالية  االستشارات 

ناشطة في كل املجاالت االقتصاسية.

املعامالت  أ يع  عام  جبشكل 

املدنية،  املنقولة  غي1  أج  املنقولة 

التي  جالصناعية  املالية  التجارية، 

ترتبط بصورة مباشرة أج غي1 مباشرة 

باملوضوع االأت اعي اج التي يرجح أن 

تعزز تن يته.
رأس املال : 0.000  سرهم.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلسارة 

مغربي  الكرافس  ياسين  الديد 

الجندية حامل عل0 البطاقة الوطنية 
شارع    7 جمقيم ب   A36 976 رقم 

أعفر الصديق أكدال، الرباط.

السجل  في  القانوني  اإليداع  تم 

نوف 15   29 بتاريخ  بالرباط  التجاري 

 202، تحت رقم  071 .

187 P

I-CONSULTING
شركة محدجسة املدؤجلية

ذات املداهم الوحيد
التأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة  انشاء  تم  4  أكتوبر  202، 
املداهم  ذات  املدؤجلية  محدجسة 

الوحيد.
للشركة  القانوني  االسم 

.I-CONSULTING
موالي  شارع   : الشركة  مقر 
اح دالوكيلي ع ارة 30 شقة رقم 8، 

حدان، الرباط.
الغرض من الشركة :

الغرض االأت اعي : االستشارة في 
املعلوميات.

سراسات جمعدات معلوماتية.
املعامالت  أ يع  عام  جبشكل 
املدنية،  املنقولة  جغي1  املنقولة 
التي  جالصناعية  العامة  التجارية، 
ترتبط بصورة مباشرة أج غي1 مباشرة 
باملوضوع االأت اعي أج التي يرجح أن 

تعزز تن يته.
رأس املال : 0.000  سرهم.

اإلسارة : تدار الشركة من قبل.
مغربي  املالكي  سعد  الديد 
البطاقة  عل0  حامل  الجندية 
جمقيم    I1432 6 رقم  الوطنية 
شارع امبطال    2 شقة   ،33 بع ارة 

أكدال، الرباط.
السجل  في  القانوني  اإليداع  تم 
نوف 15  بتاريخ  2  بالرباط  التجاري 

 202، تحت رقم 0712 .
188 P

شركة مربطون
311 شارع مح د الخامس الطبقة 9 

الدار البيضاء
العام  الج ع  ملداجالت  تبعا 
نوف 15   9 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

 202، تم اتخاذ القرارات االتية :
إ 0  الشركة  املال  رأس  رفع 
طريق  عن  سرهم   12. 00.000
قطعة  في  مت ثلة  عينية  مداه ة 
آر   22 هكتار،   64 مداحتها  أرضية 
ج 0 سنتيار من طرف الديد سعيد 

مشرح.

توسيع الهدف االأت اعي.
القانون  من  ج7   6-2 املواس  تغيي1 

امسا�سي للشركة.

تحيين القانون امسا�سي للشركة.

امسا�سي  القانون  عل0  املوافقة 

للشركة الجديد.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحك ة 

تحت رقم  24 نوف 15  202،  بتاريخ 

.80 160

189 P

NGB CREATION
SARL AU

في املؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

تأسيس  تم  نوف 15  202،   3  

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

تح ل  جالتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية :

.NGB CREATION : التد ية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

الشريك  ذات  املحدجسة  املدؤجلية 

الوحيد.

الخياطة   : االأت اعي  الهدف 

جاإلبداع الفني.
رأس ال الشركة : 00.000  سرهم 

فئة  من  حصة    000 إ 0  مقد ة 

00  سرهم للحصة الواحدة الديدة 

ماسجلين ساال نكوجاه بو 000  حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

إ 0  يناير  فاتح  من  املالية  الدنة 

 3 سيد 15 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 0 تبتدئ من تاريخ  التسجيل.

املقر االأت اعي : 1  شارع امبطال 

الشقة رقم 4 الرباط.

املدي1 : ماسجلين ساال نكوجاءبو.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

. 16 27

لدى  القانوني  امللف  إيداع  تم 

املحك ة التجارية بالرباط تحت رقم 

0684  بتاريخ 24 نوف 15  202.

190 P

FIDUCIAIRE T Z MISSION ET CONSEIL

YOFASAR SARL
تأسيس شركة ذ م م

تم تأسيس  ب قت�سى عقد عرفي، 
محدجسة مدؤجلية  ذات   شركة 

 ش ذ م م.
 YOFASAR  : االأت اعي  اللقب 

.SARL
الشركاء جاملداه ون.

ط  ج  ب  اجلحيان  يونس  الديد 
A714  2 ب 800 سهم.

ط  ج  ب  الزهراء  فاط ة  الديدة 
 A73667 ب 200 سهم.

املدي1 الوحيد : يونس اجلحيان.
رأس املال : 00.000  سرهم.

النشاط : تنظيف الديارات.
املواس الغذائية.

مختلف انواع التجارة.
املدة : 99 سنة.

تجزئة اجالس    411 رقم   : العنوان 
زعي1 عين العوسة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نوف 15   29 بتاريخ  بت ارة  االبتدائية 
التجاري  السجل  رقم  تحت   ،202 

. 34783
191 P

COMPTANT SERVICE
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة بشريك جحيد
ب قت�سى سند عرفي محرر بدال 
انشأت  فقد  أكتوبر  202،    8 في 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

بشريك جحيد جالتي تتصف كالتا ي :
 COMPTANT  : التد ية 

.SERVICE
الهدف : أع ال النظافة جالبدتنة.

اع ال البناء.
معنينو  سانية   : االأت اعي  املقر 
سيدي   3 الطابق    6 رقم  زنقة    

مو�سى، سال.
سنة تنطلق من يوم   99  : الفت1ة 

التأسيس.
  00.000  : االأت اعي  الراس ال 
حصة من    000 إ 0  سرهم مقد ة 

فئة 00  سرهم موزعة كالتا ي :
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  000 بالحجاج  ميلوسي  الديد 

حصة.

التديي1  مه ة  يتو 0   : التديي1 

الديد ميلوسي بالحجاج.

الدنة االأت اعية : من فاتح يناير 

إ 0  3 سيد 15.

االنجاز  لتكوين   %5  : امرباح 

القانوني جالحاصل يبقى رهن إشارة 

الج ع العام.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  محك ة  لدى  القانوني 

يوم  بدال  االبتدائية  باملحك ة 

رقم  تحت  21 نوف 15  202، 

الشركة  تسجيل  جتم   ،37861

رقم  تحت  بدال  التجاري  بالسجل 

.34997

192 P

WIPE IT CLEAN
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة بشريك جحيد
ب قت�سى سند عرفي محرر بدال 

انشأت  فقد  أكتوبر  202،    8 في 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

بشريك جحيد جالتي تتصف كالتا ي :

.WIPE IT CLEAN : التد ية

الهدف : أع ال النظافة.

اع ال البناء.

ش س  تجزئة   : االأت اعي  املقر 

املحيط العيايدة رقم 39 ، سال.

سنة تنطلق من يوم   99  : الفت1ة 

التأسيس.

  00.000  : االأت اعي  الراس ال 

حصة من    000 إ 0  سرهم مقد ة 

فئة 00  سرهم موزعة كالتا ي :

  000 كلزيم  علي  مح د  الديد 

حصة.

التديي1  مه ة  يتو 0   : التديي1 

الديد مح د علي كلزيم.

الدنة االأت اعية : من فاتح يناير 

إ 0  3 سيد 15.

االنجاز  لتكوين   %5  : امرباح 

القانوني جالحاصل يبقى رهن إشارة 

الج ع العام.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  محك ة  لدى  القانوني 
يوم  بدال  االبتدائية  باملحك ة 
رقم  تحت  21 نوف 15  202، 
الشركة  تسجيل  جتم   ،37866
رقم  تحت  بدال  التجاري  بالسجل 

.34999
193 P

STE FOOTBALL RABAT
SARL AU

 ANCIENNE CARRIERE HAJ
 OMAR, ZONE INDUSTRIELLE

,OUAD YKAM
AIN ATIQ-TEMARA

زياسة في الرأس ال االأت اعي
االستثنائي  املحضر  ب قت�سى 
نوف 15  202،  بتاريخ  2  املؤرخ 
نوف 15  202   23 بتاريخ  جاملسجل 

.41198RE بالرباط تحت رقم
للشركة  الوحيد  املداهم  قرر 

املذكورة أعاله ما يلي :
االأت اعي  الرأس ال  في  زياسة 
االأت اعي  الرأس ال  يصبح  بحيث 
 960.000 عوض  سرهم    .681.000

سرهم نقدا.
تحديث اصول الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  قد 
بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 
 3 بتاريخ  عدس  4 20   تحت 

أغدطس  202.
194 P

سيوان امستاذة فتيحة ابن شواف
موثقة

37، زنقة سجل اسة، الطابق الثاني الشقة
 رقم 6، بلفدير، الدار البيضاء

MA MARRAINE
SARL

رأس الها : 200.000 سرهم
مقرها االأت اعي بالدار البيضاء

 حي االنارة   شارع ساخلة
تديي1 حر

مؤرخ  توثيقي  عقد  ب وأب 
أكتوبر  26 في  البيضاء   بالدار 
الديدة فوضت   2020 نون15  ج0    

هند  جالديدة  سعيدي  حفيظة 
شركة  مدي1ين  بصفته ا  شرفاجي 
شركة   MA MARRAINE SARL
رأس الها  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 
مقرها  جالكائن  سرهم   200.000
حي اإلنارة  االأت اعي بالدار البيضاء 

  شارع الداخلة.
التديي1 الحر لكل من الديدين :

عزيز بالهديلي.
رضوان نصيب

التديي1 الحر مصل التجاري
ابتدائي  اطفال،  رجض  حصانة، 
حي  البيضاء  بالدار  مقرها  الكائن 
 39 رقم  الداخلة  شارع  اإلنارة   
 MA MARRAINE باسم  املعرجفة 
التجاري  بالسجل  جاملقيدة   SARL
 1 ملدة  جذلك   80031 رقم  تحت 
سبت 15  فاتح  من  تبتدئ  سنوات 
2020 جذلك بشرجط جبنوس تض نتها 

عقد التديي1.
195 P

شركة نيوكسيا بيزنس سيرفيس
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رأس الها : 300.000.  سرهم
مقرها االأت اعي : 97  زاجية شارع 
الزرقطوني جزنقة شاال الطابق 7 

مكتب 20
السجل التجاري : 428183

ب قت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
بالدار  جاملسجل  أكتوبر  202،   8
أكتوبر  202   29 بتاريخ  البيضاء 

تقرر ما يلي :
التديي1 :

قرر الج ع العام قبول استقالة 
منصب  من  الصقلي  توفيق  الديد 
كاملة  ذمة  إبراء  مع  مدي1  مداعد 
تم  جعليه  جاليته  عن  تحفظ  جسجن 
تعيين الديد يوسف القنديلي ك دي1 

جحيد للشركة.
بيع الحصص االأت اعية.

قامت  مرجك  نيوكديا  شركة 
جالتي  حصصها  من  أزء  بتفويت 
يصل عدسها إ 0 3210 حصة للديد 

يوسف القنديلي.

قامت  مرجك  نيوكديا  شركة 
جالتي  حصصها  من  أزء  بتفويت 
حصة للديد   120 يصل عدسها إ 0 

يونس اجراغ.
قامت  مرجك  نيوكديا  شركة 
جالتي  حصصها  من  أزء  بتفويت 
يصل عدسها إ 0 2600 حصة للديد 

توفيق الصقلي.
التقديم الجديد للراس ال.

 1200 القنديلي  يوسف  الديد 
بندبة  سرهم   120.000 ب  حصة 

.%40
ب   4680 شركة نيوكديا مرجك 

468.000 سرهم بندبة %36.
ب   2600 الديد توفيق الصقلي 
260.000 سرهم بندبة بندبة %20.

حصة   120 الديد يوسف أجراغ 
ب 12.000 سرهم بندبة بندبة %4.
  .300.000 3000  ب   : املج وع 

سرهم بندبة %100.
لجنة  إنشاء  العام  الج ع  قرر 
الديد  برئاسة  جرقابية  استشارية 

توفيق الصقلي.
العالمة  تبني  العام  الج ع  قرر 

التجارية انبس كوندولتينك.
اتفاقية  انشاء  العام  الج ع  قرر 

مداه ين أديدة.
صياغة  إعاسة  العام  الج ع  قرر 

القانون امسا�سي.
املحك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
رقم  تحت  24  نوف 15  202، 

.80 13 
196 P

HB GESTION
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
احداث  تم  أكتوبر  202،    2  
محدجسة   لشركة  امسا�سي  القانون 
تتلخص  جحيد  بشريك  املدؤجلية 

في ا يلي :
 HB GESTION SARL  : التد ية 

.AU
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ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.

االستشارات   : االأت اعي  الهدف 
اإلسارية.

شقة   30 ع ارة   : املقر االأت اعي 
8  شارع موالي اح د لوكيلي حدان، 

الرباط.
املدة : 99 سنة.

رأس ال الشركة : 00.000  سرهم 
حصة اأت اعية    000 مقد ة إ 0 
من فئة 00  سرهم للحصة الواحدة.

الديد بن عوسة ح يد   : التديي1 
ملدة غي1 محدجسة.

 : الفت1ة املع ول بها خالل الدنة 
تبدأ من فاتح يناير إ 0  3 سيد 15.

 %5 بندبة  خصم  بعد   : امرباح 
الفائض  القانوني  االحتياط  لفائدة 

يتصرف فيه حدب قرار الشركاء.
  1149  : التجاري  السجل 

الرباط.
باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
أكتوبر  202،   27 التجارية بالرباط 

رقم 8118  .
197 P

ائت انية الصفاء
36 شارع عبد هللا بن ياسين الدار البيضاء

الهاتف : 0122449966
الفاكس : 0122412011

الهاتف املح ول :  32248 066

AGRO GRAIN SERVICES
السجل التجاري : 381977

بيع الحصص
تعديل القانون امسا�سي

التي  العاسية  غي1  الج عية  إن 
27 أكتوبر  202 الشركة  عقدتها في 
شركة   AGRO GRAIN SERVICES
رأس الها  املدؤجلية،  محدجسة 
مقرها  الكائن  سرهم،    00.000
تجزئة  البيضاء،  بالدار  الرئي�سي 
 ،T -1  الرياض صوفية بلوك الرقم

قد قررت :
الديد  قبل  من  الحصص  بيع 
  00 ب  حصة   300 رج�سي  سعيد 
عبد  للديد  جاحد،  لكل  حصة 
خالد  الديد  ح ي صة،  الصاسق 

رج�سي.

الديد حدني لداري.
القانون  تعديل  لذلك  جنتيجة 

امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت  نوف 15  202،   30 في  البيضاء 
رقم  80239.

198 P

STE BETTER AEGO-SYS
SARL AU

 RUE TIZNIT N°31 BETTANA

SALE

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

الغي1 العاسي بتاريخ 1 نوف 15  202، 

تم إقرار ما يلي :

من  اأت اعية  حصة    000 بيع 

طرف الديد امين خنشت إ 0 الديد 

تعيينه  تم  ك ا   ، حبابشة  هشام 

مدي1ا جحيدا لشركة نيقوسيس بعد 

من  خنشت  امين  الديد  استقالة 

مهامه في التديي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نوف 15    7 بتاريخ  بدال  االبتدائية 

 202، تحت رقم 37843.

199 P

STE DUVAL CAR
SARL AU

 SIEGE : AV AL MORABITINE

 RUE HOCEIMA N°7

TABRIQUET SALE

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

أكتوبر    6 بتاريخ  العاسي  الغي1 

 202، تم اقرار ما يلي :

استقالة الديد أواس بلقاسير من 

الديد  تعيين  التديي1 جتم  في  مهامه 

اللطيف بريطل مدي1ا جحيدا  عبد  

للشركة سيفال كار.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

نون15   21 بتاريخ  بدال  االبتدائية 

 202، تحت رقم  3787.

200 P

االستاذ مح د رشيد التدالجي

موثق بالدارالبيضاء
67/69 شارع موالي اسريس االجل

امقر : الطابق االجل شقة رقم 3

الهاتف : 8.99 .01.22.82

01.22.82.21.21.88

الفاكس : 1.42 .01.22.82

STE FAHRE IMO
SARL AU

شركة ذات مدوؤلية محدجسة

بشريك جحيد

مقرها االأت اعي : 28 زنقة الغضفة 

الطابق االر�سي مكتب رقم   

املعاريف الدارالبيضاء

تلقاه  توثيقي  عقد  ب قت�سى 

االستاذ مح د رشيد التدالجي موثق 

اكتوبر   22 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

االسا�سي  النظام  جضع  تم   ،202 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  للشركة 

بشريك جحيد بالخصائص التالية :

 STE FAHRE IMO  : التد ية 

بشريك  املدؤجلية  محدجسة  شركة 

جحيد.

الهدف االأت اعي : تهدف الشركة 

ا 0 القيام ساخل أج خارج املغرب ب :

االنعاش العقاري.

جالتجارة  جالتصدير  االستي1اس 

جت ثيل  جالع ولة  عام  بشكل 

التجارية.  جاملعامالت  املنتجات 

التقنية  املعامالت  أ يع  جع وما 

الصناعية أج  التجارية  أج   جالفنية 

 أج املالية أج املنقولة أج الغي1 املنقولة 

مرتبطة  تكون  قد  التي  العقارية  أج 

بغرض  مباشر  غي1  أج  مباشر  بشكل 

الشركة أج من املحت ل أن تداهم في 

امتداسه.
زنقة   28  : االأت اعي   مقرها 

الغضفة الطابق االر�سي مكتب رقم 

  املعاريف الدارالبيضاء.

املدة : 99 سنة ابتداء من تسجيلها 

بالسجل التجاري.

بحدس   : االأت اعي  الراس ال 
  00.000 مبلغ  في  الشركة  راس ال 

الشكل  عل0  أ يعها  محررة  سرهم 

التا ي :

 ..... فهر  الزهراء  فاط ة  الديدة 
00.000  سرهم.

املج وع .... 00.000  سرهم.
في  الحصص  تحدس   : الحصص 
كل  قي ة  اأت اعية  حصة    000
حصة 00  سرهم محررة أ يعها عل0 

الشكل التا ي :
 .... فهر  الزهراء  فاط ة  الديدة 

000  حصة.
املج وع .... 000  حصة .

الدنة االأت اعية : من فاتح يناير 
ا 0  3 سيد 15.

تدي1 الشركة ملدة غي1   : التديي1 
فاط ة  الديدة  طرف  من  محدسة 

الزهراء فهر.
جتلتزم الشركة في أ يع عقوسها 
الديدة  ملدي1ها  املنفرس  بالتوقيع 

فاط ة الزهراء فهر.
باملركز  القانوني  االيداع  تم 
بالدارالبيضاء  لالستث ار  الجهوي 
رقم  تحت  نون15  202،   24 بتاريخ 

.123171
للخالصة جالبيان

االستاذ مح د رشيد التدالجي 

201 P

STE PC OKAY
SARL AU

شركة ذات مدوؤلية محدجسة
بشريك جحيد

رأس الها : 0.000  سرهم
مقرها االأت اعي : شارع مح د بن 
عبد الهاسي زني15 اقامة 3  رقم 2 

الطابق االر�سي ، سال أديدة
بتاريخ  توثيقي  عقد  ب قت�سى 
القانون  تم انشاء  أبريل  202،   28
االسا�سي لشركة STE PC OKAY جفق 

الخصائص التالية :
:  ش.م.م. ذات الشريك  التد ية 

الوحيد.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مدؤجلية محدجسة بشريك جحيد.
راس ال : 0.000  سرهم.

مقر الشركة بدال الجديدة : شارع 
مح د بن عبد الهاسي زني15 اقامة 6  

رقم 2 الطابق االر�سي.



24263 الجريدة الرسميةعدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) 

جتركيب  بيع   : الشركة  غرض 
جاصالح أأهزة الك بيوتر جالشبكات 

جاالتصاالت جالتطبيقات.
أع ال التخطيط جالبناء جالديكور 

الداخلي جالخارجي.
طراس  الديدة   : الشركة  مدي1ة 

سلمى.
بالسجل  القانوني  االيداع  تم 
التجاري بدال بتاريخ 22 نون15  202، 

تحت رقم 34919.
202 P

STE FW MEDIA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

تاسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي بدال بتاريخ 
القانون  جضع  تم  نون15  202،   22
املدوؤلية  ذات  لشركة  االسا�سي 

محدجسة ذات الخصائص التالية :
 STE FW  : االأت اعية  التد ية 

.MEDIA
الهدف االأت اعي : محرر الصحف 
(املحرر الذي يطبع صحيفته يخضع 

ايضا للضريبة كطابعة طباعة).
املواس  أج  الوثائق  لتوريد  جكالة 

للصحافة.
مكرر   23 رقم   : االأت اعي  املقر 
الرشاس  حي  مح د،  سيدي  شارع 

القرية سال.
املدة االأت اعية : 99 سنة.

حدس   : االأت اعي  الراس ال 
 20.000 مبلغ  في  الشركة  راس ال 
200 حصة من فئة  سرهم موزع عل0 

00  سرهم للحصة جزعت ك ا يلي :
 .. الواحد  عبد  بندعيد  الديد 

00  حصة.
  00  ... فاضل  اعنينو  الديد 

حصة.
التديي1 : تم تعيين الديد بندعيد 
فاضل،  عنينو  جالديد  الواحد  عبد 

ك دي1ين للشركة ملدة غي1 محدجسة.
تم التسجيل في السجل التجاري 
باملحك ة  الضبط  كتابة  لدى 

االبتدائية بدال تحت رقم 31037.
203 P

STE NAIT ASA
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
EN LIQUIDATION

لشركة  جالشركاء  املدي1  قرار  اثر 
 30.000 راس الها   ،NAIT ASA
  46 رقم  االأت اعي  مقرها  سرهم، 
القرية  الصفاء  حي   ،1 شارع مح د 

سال.
ت ت  املصفي  تقرير  قراءة  جبعد 
التصفية  حدابات  عل0  املصاسقة 
ذمة املصفي جالنطق باقفال  جاخالء 

ع ليات التصفية.
بكتابة  تم  القانوني  االيداع  تم 
بدال  االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
نون15   29 بتاريخ   ،37921 تحت رقم 

.202 
204 P

 STE HORTUS
SARL AU

السجل التجاري رقم : 269317
مقرها االأت اعي : 49 شارع 

أان أوريس، منطقة غوتييه 
الدارالبيضاء

تخفيض راس ال جتعيين مدي1 
أديد للشركة

العام  الج ع  قرار  ب قت�سى 
االستثنائي للشركة بتاريخ 29 أكتوبر 

 202، تقرر ما يلي :
تخفيض راس ال من 2.000.000 
سرهم ا 0 400.000.  سرهم عن طريق 

تخفيض عدس االسهم
جتدريح االسارة  فبول االستقالة  

لصالح الديد صابر مح د شباني.
 : املوافقة عل0 تعيين مدي1 أديد 

الديد ياسين محجوبي.
من  ج1    7  ،6 املواس  تعديل 

القانون الداخلي للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
بتاريخ  التجارية  باملحك ة  الضبط 
26 نون15  202 بالدارالبيضاء، تحت 

رقم 1 8020.
205 P

 STE EDEN CARPET
SARL AU

شركة ذات مدوؤلية محدجسة
بشريك جحيد
تاسيس شركة

تسجيله  تم  عرفي  عقد  اثر  عل0 
بالرباط بتاريخ فاتح نون15  202، تم 
املدؤجلية  محدجسة  شركة  تاسيس 

بشريك جحيد، بامل يزات التالية :
 STE EDEN CARPET  : التد ية 

.SARL AU
املنطقة   : االأت اعي  املقر 
   4 رقم  زرسال  حي  الصناعية 

بوقناسل سال.
صناعة   : االأت اعي  الغرض 

السجاس، استي1اس جتصدير.
في  راس ال  حدس   : الراس ال 
  000 ا 0  مقدم  سرهم    00.000
00  سرهم  حصة اأت اعية من فئة 

لكل جاحدة.
عل0  تتوزع  راس ال  حصص 

الشكل التا ي :
ب.ت.ج.  املنبه  فؤاس  الديد 

L 23124  .... 000  حصة.
: تم اسناس مهام التديي1  التديي1 

ا 0 الديد فؤاس املنبه.
كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
بدال  االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
تحت رقم    ، نون15  202   22 بتاريخ 

.3497 
206 P

شركة سايوس
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

بشريك جحيد
راس الها : 00.000  سرهم

مقرها االأت اعي : 39 شارع لال 
ياقوت  الطابق الخامس شقة س

الدارالبيضاء
تاسيس شركة

املسجل  العرفي  العقد  ب قت�سى 
نون15    4 بتاريخ  بالدارالبيضاء 
القانون االسا�سي  تم اعداس   ،202 

للشركة نج له كالتا ي :

االسم : سايوس.
في  الشركة  تهدف   : االهداف 
املغرب أج خارأه لحدابها أج نيابة عن 

أطراف أخرى أج املشاركة، ما يلي :
بيع،  شراء،  تصنيع،  سراسة، 
تجارة، تحويل جتوزيع أ يع االضاءة 
املتجدسة،  الطاقات  في  جاملنتجات 
في  الش دية،  الطاقة  جالسي ا 
أ يع املواس امللحقة أج املشتقة من 
املنتجات  جأ يع  املنتجات،  هذه 
 LED التي يرتبط تطويرها ب صابيح 

الش دية /
جاحد  في  الكل  اضاءة  تركيبات 
 ،LED منتجات  االغراض،  لج يع 
البطاريات،  االملنيوم،  منتجات 
املنتجات  البطاريات،  اسارة  أنظ ة 

االلكت1جنية جالكهربائية.
تدويق الخدمات  بج يع انواعها 
جعل0 جأه الخصوص ذات الطبيعة 
اللوأيدتية أج املتعلقة بنشاط توزيع 
أج بيع املنتجات املشار اليها في الفقرة 

. 
اقتناء، تشغيل بيع أج التنازل عن 
جتراخيص  االخت1اع،  براءات  أ يع 
التصنيع  جع ليات  النشر،  حقوق 
جالن اسج  اليدجية  الحرف  جاالسرار 
ال15امج  أج  التجارية  جالعالمات 
املتعلقة باملنتجات جاملواس املشار اليها 

في الفقرة  .
نقل  تشغيل،  حيازة،  انشاء، 
الصناعية،  املنشات  أ يع  جتأأي1 
جاملباني،  جاملصانع،  التجارية،  اج 
جاملدتوسعات، مركز التوزيع، املواس، 
جاآلالت من أي نوع كانت ضرجرية أج 

مفيدة لتحقيق هدفها.
أ يع  في  مداه ات  اكتداب 
سواء  شكلها،  كان  مه ا  الشركات 
كانت أ عيات أج مج وعات مغربية 
أيا كان هدفها جنشاطها  أأنبية،  أج 

املؤس�سي.
جاالجراق  املالية  االجراق  اسارة 
جاالستث ار  للتحويل  القابلة  املالية 
عن  جالسي ا  االأراءات  بج يع 
طريق االستحواذ أج زياسة راس ال أج 

االستيعاب أج االسماج.
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امتياز تاأي1،  حيازة،   انشاء، 
 أج تشغيل أ يع الشركات في املغرب 
أج في الخارج مه ا كانت أنشطتها جال 
الصناعية،  املالية،  االنشطة  سي ا 
املتعلقة  أج  الهندسية  التجارية، 

بامنشطة املوصوفة في الفقرة  .
جغي1  املنقولة  أصولها،  إسارة  
كان  أيا  االصول،  جأ يع  املنقولة، 
بشكل  املشاركة  لها  جيجوز  تكوينها، 
أ يع  في  مباشر،  غي1  أج  مباشر 
الع ليات التجارية أج الصناعية التي 
عن  ب وضوعها  مرتبطة  تكون  قد 
املداه ات  الشركات،  انشاء  طريق 
االجراق  شراء  االكتتاب،  الرعاية، 
االندماج،  حقوق الشركات،  املالية، 
أج  املشت1ك،  املشرجع  االستيعاب، 
مج وعة املصالح االقتصاسية أج غي1 

ذلك.
أ يع الع ليات املالية،   : مج ال 
العقارية،  التجارية،  الصناعية، 
جالغي1 العقارية املرتبطة بشكل مباشر 
املذكورة  باالهداف  مباشر  غي1  أج 
أعاله جي كن أن تعزز أع ال الشركة.
لال  شارع   39  : االأت اعي  املقر 
س  شقة   الخامس  الطابق  ياقوت 

الدارالبيضاء.
املدة : 99 سنة ابتداء من تسجيلها 
باستتناء  التجاري،  السجل  في 
التصفية املبكرة للشركة اج ت ديدها.
  00.000 في  حدس   : الراس ال 
سرهم مقدم ا 0 000  حصة من فئة 
سرهم للحصة الواحدة مكتتبة    00

كليا جمحررة نقديا جموزعة كالتا ي :
الديد الحدين شينا 00  حصة.

: تدي1 الشركة من طرف  التديي1 
الديد الحدين شينا ملدة غي1 محدسة.
من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 
سيد 15 من  فاتح يناير جتنتهي في  3 

كل سنة.
لدى  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
بالدارالبيضاء بتاريخ 29 نون15  202، 

تحت رقم 98 802.
مقتطف من األ االشهار

207 P

STE HASTYLE
SARL AU

فسخ شركة
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

الغي1 العاسي للشركة بتاريخ 28 يونيو 

الوحيدة  الشريكة  قررت   ،20 6

تقرر  HASTYLE SARL AUـ  لشركة 

ما يلي :

 HASTYLE الحل املدبق للشركة 

.SARL AU

من التاريخ اعاله.
املي1ي  حدنية  الديدة  تعيين 

بصفتها مصفيا للشركة.

  1  : ب  التصفية  محل  جأعل 

اكدال   4 شارع االبطال الشقة رقم 

الرباط.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 6213   

بتاريخ 4  نون15  202.

208 P

STE NET MULTIS
 SARL

راس الها : 00.000  سرهم

مقرها االأت اعي : اقامات النعيم 

ع ارة 62 شقة رقم 2 تابريكت سال

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قت�سى 

اكتوبر  202، قد   22 الرباط بتاريخ 

املدؤجلية  ذات  شركة  تاسيس  تم 

النحو  عل0  جخصائصها  املحدجسة 

التا ي :

نيط   : االأت اعية  التد ية 

ميلتيس.

اع ال   : االأت اعي  الهدف 

التنظيف جالبدتنة.
راس ال الشركة : 00.000  سرهم 

فئة  من  حصة    000 ا 0  مقد ة 

00  سرهم للحصة الواحدة.

جفاء الفضيلي 100 حصة.

خديجة الفضيلي 100 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي اي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير ا 0   : الدنة املالية 
 3 سيد 15 من كل سنة ماعدا الدنة 

االج 0 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 62 اقامات النعيم ع ارة   : املقر 

الشقة رقم 2 تابريكت سال.
املدي1 : خديجة الفضيلي  حاملة 
.AE  627 2 للبطاقة الوطنية رقم

رقم التقييد بالسجل التجاري : تم 
االيداع القانوني لدى كتابة الضبط 
بتاريخ  بدال  االبتدائية  باملحك ة 

تحت رقم 34987 سال.
209 P

 STE PROJET CYPHER
AFRICA
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
تاسيس شركة 

ب قت�سى عقد عرفي بتاريخ 8 نون15 
 202 بالرباط تم تاسيس شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مدؤجلية محدجسة.
 PROJET CYPHER  : التد ية 

.AFRICA SARL
نظام  استشارت   : الهدف 

تكنولوأيا املعلومات.
زنقة جاس زيز   4  : املقر االأت اعي 
اكدال   7 رقم  شقة  الثالث  الطابق 
حصة    000 إ 0  مقدم  الرباط 

اأت اعية 00  سرهم.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة بالسجل التجاري.
الراس ال : حدس راس ال الشركة 
  000 سرهم مقدم إ 0    00.000 في 
حصة اأت اعية 00  سرهم للواحدة 

سدس اكتتابها جتوزيعها ك ا يلي :
الديد مح د امين بلعربي ... 210 

حصة.
 210  ... االيوبي  اليزيد  الديد 

حصة.
 100... كحكحني  ح زة  الديد 

حصة.
الديد  الشركة  يدير   : التديي1 
ح زة  جالديد  بلعربي  امين  مح د 
ابتداء محدجسة  غي1  ملدة  كحكحني 

االسا�سي  القانون  توقيع  تاريخ  من   

للشركة مع اعت اس التوقيع املنفصل 

العقوس  أ يع  في  املدي1ين  الحد 

جالوثائق االسارية جالبنكية.

من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 

سيد 15 من  فاتح يناير جتنتهي في  3 

كل سنة.

%5من  يخصم ما قدره   : االرباح 

في  القانوني  االحتياطي  تكوين  أأل 

حدجس 1/5 من الراس ال.

جقد تم االيداع القانوني باملحك ة 

التجارية بالرباط تحت رقم 9983   

بتاريخ 24 نون15  202.
ب قت�سى مقتطف جبيان

210 P

 STE LES DOMAINES

ZNIBER
.S.A

CAPITAL : 67.783.600 DHS

 SIEGE : DOMAINE ZNIBER

 DOMAINE ZNIBER AIT

 HARZALLAH PROVINCE EL

HAJEB

RC N° : 28969

العامة  الج عية  ملحضر  جفقا 

لشركة  استثنائية  بصفة  املنعقدة 

les domaines zniber s.a بتاريخ 22 

اكتوبر  202 قرر الشركاء ما يلي :

حصة   1 3.2 8 بيع  استنتاج 

 FIPAR HOLDING امل لوكة لشركة 

 LES شركة  راس ال  في   ،S.A

لفائدة   DOMAINES ZNIBER S.A

.DIANA HOLDING S.A

 FIPAR شركة  استقالة  استنتاج 

مجلس  HOLDING S.Aكعضو 

االسارة.

خالد  الديد  استقالة  استنتاج 

زيان كعضو مجلس االسارة.

السجل  في  القانوني  االيداع  تم 

نون15    6 بتاريخ  ب كناس  التجاري 

 202، تحت رقم 4917.

211 P
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مزار اجسيت جاستشارات

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

راس الها :  6.100.44 سرهم

مقرها االأت اعي :  0   شارع عبد املومن

الدارالبيضاء

 COMPAGNIE
 INDUSTRIELLE

 D›APPLICATIONS
THERMIQUES

C.I.A.T
قفل فرع الشركة

املجلس  محضر  ب قت�سى 
يونيو  202،   24 بتاريخ  االساري 
 COMPAGNIE قرر متصرفو شركة 
 INDUSTRIELLE D’APPLICATION
مداه ة،  شركة   ،THERMIQUES
مقرها  اجرج،   26.728.480 راس الها 
شارع أون   700 االأت اعي بفرندا، 

فالكونيي 310 0 كلوز، ما يلي :
املتواأد  الشركة  فرع  قفل 
 COMPGNIE جاملدمى  باملغرب 
 INDUSTRIELLE D’APPLICATIONS
 «THERMIQUES MAROC « C.I.A.T
زنقة    7 بالدارالبيضاء،  جالكائن 
الطابق  سنت1،  بلجي  خالقان،  ابن 

الخامس.
جضع حد ملهام املدي1 الديد نور 

الدين بنزكور.
التشطيب عل0 الفرع من السجل 

التجاري جاية اسارة معنية.
األ  من  الصالحيات  اعطاء 

القيام باالأراءات القانونية.
لدى  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
سيد 15  فاتح  بتاريخ  بالدارالبيضاء 

 202، تحت رقم 802169.
ب قت�سى مقتطف جبيان

مزار اجسيت جاستشارات

212 P

مزار اجسيت جاستشارات

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

راس الها :  6.100.44 سرهم

مقرها االأت اعي :  0   شارع عبد املومن

الدارالبيضاء

MPARTNERS REAL ESTATE
الزياسة في الراس ال االأت اعي 

للشركة
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
اكتوبر  202،  22 االستثنائي بتاريخ 

 MPARTNERS قرر مداه وا شركة 
مداه ة،  شركة   ،REAL ESTATE
مقرها  سرهم،   100.000 راس الها 
زاجية   : بالداالبيضاء  االأت اعي 
س ية،  جزنقة  املومن  عبد   شارع 
الطابق الخامس،   ،3 اقامة شهرزاس 

الدارالبيضاء ما يلي :
االأت اعي  الراس ال  في  الزياسة 
100.000 سرهم لجعله يتنقل  بقي ة 

ا 0 000.000.  سرهم.
لل جلس  الصالحيات  اعطاء 
النهائي  االنجاز  األ  من  االساري 
لع لية الزياسة في راس ال االأت اعي.

لل جلس  الصالحيات  اعطاء 

 7 الفصل  تعديل  األ  من  االساري 

من النظام االسا�سي جمالئ ة النظام 

االسا�سي.

األ  من  الصالحيات  اعطاء 

القيام باالأراءات القانونية.
ب قت�سى محضر املجلس االساري 

بتاريخ 22 نون15  202، قرر متصرفو 

الشركة، ما يلي :

في  الزياسة  لع لية  النهائي  االنجاز 

الراس ال االأت اعي لجعله ينتقل ا 0 

000.000.  سرهم.

من   7 للفصل  املتالزم  التعديل 

النظام االسا�سي.

مالئ ة النظام االسا�سي للشركة.

األ  من  الصالحيات  اعطاء 

القيام باالأراءات القانونية.

لدى  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

بالدارالبيضاء بتاريخ 30 نون15  202، 

تحت رقم 802423.
ب قت�سى مقتطف جبيان

مزار اجسيت جاستشارات

213 P

STE AVICENA PROJECT
اغالق فرع تجاري

بتاريخ املنعقد  القرار   ب قت�سى 

لشركة  اكتوبر  202،   29  

شركة   ،AVICENNE PROJECT

ب دريد  مقرها  املدؤجلية  محدجسة 

اسبانيا تقرر ما يلي :

الطابق الثالث   زنقة جهران شقة 

اغالق الفرع تجاري الكائن    3 رقم 

بالرباط حدان.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ 6  نون15  202، تحت 

رقم  3 9  .

214 P

STE RIAD DAR RABIAA
SARL AU

شركة مدؤجلية محدجسة

بشريك جاحد

تاسيس شركة
بناءا عل0 عقد عرفي اعلن القانون 

االسا�سي لشركة محدجسة املدؤجلية 

بشريك جاحد ذات امل يزات التالية :

 RIAD DAR RABIAA  : االسم 

املدؤجلية  ذات  شركة   ،SARL AU

املحدجسة بشريك جاحد.

الضيافة  سار  تديي1   : املوضوع 

جتديي1 الفناسق جاملطاعم.

فندق  شارع   : االأت اعي  املقر 

الشرفاء رقم 7 شارع مح د الخامس 

املدنية القدي ة الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

الراس ال : 00.000  سرهم مكون 

من 000  حصة قي ة كل جاحدة منها 

00  سرهم.

تديي1 الشركة جاسارتها   : التديي1 

تحت تصرف الديدة ندرين شكريت 

للشركة  االسا�سي  للقانون  طبقا 

الكاملة جذلك ملدة غي1  مع الدلطة 

محدجسة.

الدنة االأت اعية : من فاتح يناير 

ا 0  3 سيد 15.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

اكتوبر   26 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

رقم  التجاري  السجل  تحت   ،202 

. 11421

215 P

 STE ZOUBIR ARABE
PROMO
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
بشريك جاحد
تاسيس شركة

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تم تاسيس شركة  نون15  202،    0
جاحد  ب دؤجل  املدؤجلية  محدجسة 

باملواصفات التالية :
 STE ZOUBIR ARABE : التد ية

.PROMO SARL AU
شارع عبد هللا   1  : املقر التجاري 
 1 ابن ياسين ع ارة بيلدجن الطابق 

الرقم 1 الدارالبيضاء.
الهدف التجاري : منعش عقاري.

  00.000 في  محدس   : الراس ال 
حصة ك ا    000 سرهم مقد ة ا 0 

يلي :
الديد رشيد الزجبي1 000  حصة.
املدة : 99 سنة من تاريخ تاسيدها.

التديي1 : الديد رشيد الزجبي1.
باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
تحت  بالدارالبيضاء،  التجارية 
رقم  تجاري  سجل   ،800919 رقم 

.122883
216 P

STE REDMOFRED
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
تاسيس شركة

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
شركة  تاسيس  تم  نون15  202،   3

ذات مدؤجلية محدجسة
باملواصفات التالية :

.REDMOFRED SARL : التد ية
شارع عبد هللا   1  : املقر التجاري 
 1 ابن ياسين ع ارة بيلدجن الطابق 

الرقم 1 الدارالبيضاء.
الهدف التجاري : منعش عقاري.

  00.000 في  محدس   : الراس ال 
حصة ك ا    000 سرهم مقد ة ا 0 

يلي :
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 100  .. فتوح  املنعم  عبد  الديد 
حصة.

الديد رضوان فتوح .. 100 حصة.

املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيدها.
التديي1 : الديد عبد املنعم فتوح 

جالديد رضوان فتوح.
باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
تحت  بالدارالبيضاء،  التجارية 
رقم  تجاري  سجل  رقم   8009، 

.122877
217 P

 STE FOURGONE
 MORTUAIRE MOUMEN

SARL
تاسيس شركة

يوم  محرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 
3  سبت 15  202، مسجل في الرباط 
تم  قد  سبت 15  202،  بتاريخ  2 
املدوؤلية  ذات  الشركة  تاسيس 

املحدجسة.
استغالل   : االأت اعي  الهدف 

سيارة االسعاف.
راس ال الشركة : 00.000  سرهم 
مقدم ا 0 000  حصة من فئة 00  

سرهم للحصة الواحدة.
الديد اح د جاحي .. 100 حصة.
الديد أنوار جاحي ... 100 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.
 8 شقة رقم   30 ع ارة   : العنوان 

زنقة اح د لوكيلي حدان الرباط.
املدي1 : الديد  أنوار جاحي.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
رقم  تحت  بالرباط،  التجارية 
9  8   بتاريخ 6 اكتوبر  202، رقم 

السجل التجاري  6 11 .
218 P

STE PATISSERIE RIHAB
SARL

مقرها االأت اعي : رقم   زنقة   حي 
النجاح خنيفرة

غي1  اأت اع  محضر  ب قت�سى 
تم  نون15  202،    7 بتاريخ  عاسي 

اتخاذ القرار التا ي :
فايزة  حي  من  الشركة  مقر  تغيي1 
رقم 39 مكرر، خنيفرة ا 0 رقم   زنقة 

  حي النجاح، خنيفرة.

تم االيداع القانوني للشركة لدى 
االبتدائية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
نون15  202،   21 بتاريخ  بخنيفرة 
السجل   ،2021/408 رقم  تحت 

التجاري رقم  379.
219 P

 STE GRANDE ENTREPRISE
 DES TRAVAUX D'ATLAS

SARL
مقرها االأت اعي : الحجرة املتقوبة 

كلم 6 طريق كاف الندور خنيفرة
غي1  اأت اع  محضر  ب قت�سى 
تم  نون15  202،   22 بتاريخ  عاسي 

اتخاذ القرار التا ي :
حصص  من  حصة   100 تفويت 
  00 بقي ة  تكركورت  عزيز  الديد 
رضا  الديد  لفائدة  للحصة  سرهم 
الشركة  رأس ال  يصبح  لكي  بوكلو 

موزع كاالتي :
 100  ... بوكلو  يوسف  الديد 

حصة.
الديد رضا بوكلو ...... 100 حصة.
تم االيداع القانوني للشركة لدى 
االبتدائية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
نون15  202،   29 بتاريخ  بخنيفرة 
السجل   ،2021/412 رقم  تحت 

التجاري رقم 3987.
220 P

 STE DERMEDA
SARL AU

مقرها االأت اعي : زنقة 3 رقم 68 
حي اساكا خنيفرة

غي1  اأت اع  محضر  ب قت�سى 
تم  أكتوبر  202،  بتاريخ  2  عاسي 

اتخاذ القرار التا ي :
نقل   : التا ي  النشاط  إضافة 

الحقائب لحداب الغي1.
تم االيداع القانوني للشركة لدى 
االبتدائية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
نون15  202،   21 بتاريخ  بخنيفرة 
السجل   ،2021/407 رقم  تحت 

التجاري رقم 2619.
221 P

STE LOTATYA TRAVAUX
SARL

مقرها االأت اعي : حي اعوير سيدي 
يحيى أساعد القباب خنيفرة

نقل البضائع لحداب الغي1، أشغال 
مختلفة، التصدير جاالستي1اس 

نون15    1 ب قت�سى عقد عرفي في 
ذات  شركة  تأسيس  تم   ،202 
باملواصفات  املحدجسة  املدؤجلية 

التالية :
 LOTATYA  : شركة  التد ية 

.TRAVAUX
مدؤجلية  ذات  شركة   : الصفة 

محدجسة.
املقر االأت اعي : حي اعوير سيدي 

يحيى اساعد القباب خنيفرة.
لحداب  البضائع  نقل   : الغرض 
جالتصدير  مختلفة  أشغال  الغي1، 

جاالستي1اس.
  00.000 في  حدس   : الراس ال 
000  حصة موزعة  سرهم موزع ا 0 

عل0 الشكل التا ي :
 100  ... الطلح0  الرح ان  عبد 

حصة.
اسريس لوكدا ي ... 100 حصة.

التديي1 : تديي1 الشركة من طرف 
الطلح0  الرح ان  عبد  الديدان 
غي1  ملدة  جذلك  لوكدا ي  جاسريس 

محدسة.
تم االيداع القانوني للشركة لدى 
االبتدائية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
نون15  202،   22 بتاريخ  بخنيفرة 
السجل   ،2021/403 رقم  تحت 

التجاري رقم 4081.
222 P

 STE DYNAMIC SHIPPING
LINE

SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
راس الها : 00.000  سرهم

السجل التجاري رقم : 282177
الغي1  العام  الج ع  ب قت�سى 
العاسي بتاريخ فاتح نون15  202، قرر 

الشريك الوحيد :

تحويل املقر االأت اعي للشركة ا 0 

62 اقامة سيتي زنقة العرعار الطابق 

االجل الشقة رقم 21 الدارالبيضاء.

تغيي1 الفصل 4 من القانون بكتابة 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

للدارالبيضاء بتاريخ 21 نون15  202، 

تحت رقم 792 80.
عن املدتخلص جالبيان

223 P

SCI NUBA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : مشرجع 

مزكان فيال 44 الجديدة طريق 

الحوزية الجديدة املغرب 24000
رقم التقييد في السجل التداري : 

 880 

إعالن متعدس القرارت
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

جالج ع   2020 نوف 15   9 في  املؤرخ 

العام اإلستثنائي املؤرخ في 22 سبت 15 

اإلستثنائي  العام  جالج ع   202 

املؤرخ في    نوف 15  202 تم اتخاذ 

القرارات التالية :

عل0 ينص  الذي   : رقم     قرار 

 ما يلي:

تغيي1 الشكل القانوني لشركة من 

شركة مدنية عقارية إ 0 شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة.

عل0 ينص  الذي   :  2 رقم   قرار 

 ما يلي: 

 تغيي1 هدف الشركة.

اإلنعاش العقاري.

شراء العقارات.

بيع امرا�سي جاملباني أج أي عقارات 

أخرى.

عل0  ينص  الذي   :  3 رقم   قرار 

ما يلي :

تبني القانون امسا�سي لشركة في   

شكله الجديد.

عل0 ينص  الذي   :  4 رقم   قرار 

 ما يلي : 

 NUBA تغيي1 االسم اإلأت اعي من

.SCI NUBA 0 إ
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عل0 ينص  الذي   :  1 رقم   قرار 
ما يلي : 

للشركة  اإلأت اعي  املقر  تغيي1 
40 الجديدة  من مشرجع مزكان فيال 
إ 0  املغرب  الجديدة  الحوزية  طريق 
الجديدة   44 فيال  مزكان  مشرجع 

طريق الحوزية الجديدة املغرب.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية :
بند رقم   : الذي ينص عل0 ما يلي: 

الشكل القانوني للشركة.
بند رقم 2 : الذي ينص عل0 ما يلي: 

هدف الشركة.
بند رقم 3 : الذي ينص عل0 ما يلي: 

اسم الشركة.
بند رقم 4 : الذي ينص عل0 ما يلي: 

املقر اإلأت اعي للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالجديدة  اإلبتدائية  

نوف 15  202 تحت رقم 87 27.
224 P

حربول عبد الحق
مكتب املحاسبة

6  شارع الرباط تازة الجديدة
الهاتف : 6 9 013128

STE. JOUISSANCE PARA
شركة محدجسة املدؤجلية ذات 

الشريك الوحيد
رأس الها اإلأت اعي : 00.000.00  

سرهم
مقرها اإلأت اعي : حي املدعوسية 

رقم 21  تازة
 STE. JOUISSANCE من مدي1 شركة

PARA
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
جضع  تم  نوف 15  202   8 بتاريخ 
محدجسة  لشركة  امسا�سي  القانون 
املدؤجلية ذات الشريك الوحيد ذات 

الخصائص التالية :
 STE. JOUISSANCE  : التد ية 

املدؤجلية  محدجسة  شركة   PARA
ذات الشريك الوحيد.

الهدف :
الشراء جالبيع بالج لة جالتقديط 

لألأهزة الطبية جشبه الطبية.

الشراء جالبيع بالج لة جالتقديط 
لل نتوأات شبه الطبية جالتج يلية .
رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 
سرهم    00.000.00 في  الشركة 
إأت اعية  حصة    000 إ 0  موزعة 
موزعة  جهي  سرهم    00 قي ة  من 

بشكل كامل إ 0 املداهم الوحيد.
املدة : حدست مدة الشركة في 99 

سنة ابتداء من تاريخ تأسيديها.
اطبيب  الديد  عين   : التديي1 
سامي مدي1ا للشركة مع تخويله كل 
الصالحيات للتصرف باسم الشركة.

املدعوسية  حي   : اإلأت اعي  املقر 
رقم 21  تازة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
 24 يوم  بتازة  اإلبتدائية  لل حك ة 
 607 عدس  تحت  نوف 15  202 

السجل التجاري عدس 6277.
إمضاء

الديد اطبيب سامي

225 P

BROTHER’S HOUSE
تأسيس شركة

أكتوبر  202   22 بتاريخ  تم 
جضع قانون منظم لشركة بامل يزات 

التالية:
 BROTHER’S HOUSE : التد ية

ش.س.م.م.
الهدف :

تديي1 سار الضيافة.
عالل  شارع   : اإلأت اعي  املقر 
 7 الفا�سي تجزئة اكيدر إقامة النخلة 

الشقة  2 مراكش.
في  حدس   : اإلأت اعي  الرأس ال 
  00 إ 0  سرهم مقدم    0000 مبلغ 
موزع  00 سرهم  فئة  من  حصة 

كاآلتي:
الديدة بوسالجي منية 60 حصة.

الديد بوسالجي امين 21 حصة.
 الديد بوسالجي جسامة 1  حصة.
غي1  ملدة  اإلسارة  تدي1   : اإلسارة 
محدجسة من طرف الديدة بوسالجي 

منية.

من  تبتدئ   : اإلأت اعية  الدنة 

أكتوبر من   30 فاتح سبت 15 إ 0 غاية 

كل سنة.

99 سنة ابتداء  : حدست في  املدة 

من تاريخ تأسيس الشركة.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى 

بتاريخ ب راكش  التجارية   املحك ة 

 29 نوف 15  202 تحت رقم 30041  

التجاري  بالسجل  الشركة  جسجلت 

ب راكش تحت رقم 20731 .
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SOCIETE MHM BATIMENT
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

 22 نوف 15  202، قرر مدي1 الشركة 

ما يلي :

حل الشركة.

الوالد  الجبار  عبد  الديد  تعيين 

ك صفي للشركة.

زنقة  هو    الشركة  حل  مقر 

فارصوفيا رقم 6 املحيط الرباط.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

 29 املحك ة التجارية بالرباط بتاريخ 

نوف 15  202 تحت رقم 08 20 .
مقتطف جبيان
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OPTIQUE CHIMIE
أجبيتك شيمي

ش.م.م ذات الشريك الوحيد

S.A.R.L D’AU 

تأسيس شركة ذات محدجسية 
املدؤجلية جذات الشريك الوحيد

  8 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القانون  جضع  تم  أكتوبر  202، 

امسا�سي لشركة محدجسية املدوؤلية 

ذات الشريك الوحيد م يزاتها كالتا ي:

شركة  شيمي  أجبتيك   : التد ية 

الشريك  ذات  املدوؤلية  محدجسية 

الوحيد .

الغرض :
استي1اس مواس كي اجية.

جالتجارة بشكل عام.
استي1اس جتصدير.

الت ثيل بج يع أشكاله.
املقر الرئي�سي : 82 زاجية شارع عبد 
املومن جزنقة س ية الطابق الخامس 

رقم  2 الدارالبيضاء.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.
في  حدس   : اإلأت اعي  الرأس ال 
00.000.00  سرهم مقد ة إ 0  مبلغ 
منها  بقي ة لكل جاحد  حصة    000

00  سرهم.
: الشركة تدي1 من طرف  التديي1 
الديد رجبي1 جيزمان ملدة غي1 محدجسة.
باملحك ة  تم    : القانوني  اإليداع 
  7 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

نوف 15  202 تحت رقم 800796.
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TERRALTER CONSEIL
SARL AU

السجل التجاري 7 009  الرباط
حل نهائي للشركة

قررت الشريكة الوحيدة لشركة 
شركة   TERRALTER CONSEIL
رأس الها  محدجسة،  مدؤجلية  ذات 
  1 0.000  سره ا مقرها اإلأت اعي 
أكدال الرباط   4 رقم  شارع امبطال، 
العاسي  الغي1  العام  الج ع  خالل 
  9 الذي انعقد ب قر الشركة بتاريخ 

أغدطس  202.
الحل النهائي للشركة.

التصفية  تقرير  عل0  املصاسقة 
عيداجي  الديدة  طرف  من  املحرر 

بناني هند.
ملصفي  جنهائي  تام  إبراء  تدليم 
عيداجي  الديدة  الشركة  حدابات 

بناني هند.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 
بتاريخ فاتح سيد 15  202 تحت رقم 

. 20204
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مكتب مح د بوزبع ت ارة

 SOZATRAD
س.ت : 43283
هبة حصص

تحيين القوانين امساسية للشركة
حرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 
قرر  سبت 15  202،    7 في  بالرباط 
لشركة  اإلستثنائي  العام  الج ع 
رأس الها  ش.ذ.م.م   SOZATRAD
بالرباط،  مقرها  سرهم   3.200.000
حدان شارع العلويين رقم 22، شقة 

رقم 6 ما يلي :
حصة   484 هبة  عل0  املصاسقة 
سرهم للواحدة ي لكها    00 من فئة 

الديد ح زة أعناج.
جسلمى  أعناج  جفاء  جاآلندتين 
لفائدة   SAZATRAD بشركة  أعناج 
أعناج  مصطفى  الديد  جالديهم 

جالديدة سعاس هيالس.
امساسية  القوانين  تحيين 

للشركة.
6،1ج7  املواس  تعديل  تم  جبذلك 

من القانون امسا�سي للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 
بتاريخ فاتح سيد 15  202 تحت رقم  

. 20201
من أأل اإلستخالص جالبيان
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 POLYCLINIQUE AL
 KAWTAR

تحويل املقر اإلأت اعي في نفس 
املدينة

العاسي  الغي1  العام  الج ع  بقرار 
جاملحضر  أبريل  202  بتاريخ  2 
سبت 15  202   28 بتاريخ  اإلضافي 
 POLYCLINIQUE AL لشركاء شركة 
KAWTAR SARL ش.م.م، تقرر نقل :
شارع   62 بالرباط  الرئي�سي  املقر 
(العنوان  املحيط  العربي  املغرب 
شارع تافراجت   2 إ 0 الرباط  القديم) 
الطابق امجل شقة 4 حدان (عنوان 
من النظام   4 جتعديل املاسة  أديد) 

امسا�سي.

املحك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 
نوف 15   2 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 202 تحت رقم 8696  .
لإلشارة جالنشر

الديد املدي1 

حدن افيالل العلمي اإلسري�سي
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PRO ASSID
SARL

 تفويت الحصص عن طريق اإلراثة 
جتعيين مدي1 أديد للشركة

جعنوان مقرها اإلأت اعي :محل 
تجاري رقم 0  ع ارة 6 طريق 

القنيطرة سال
رقم التقييد في السجل التجاري 

6831
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم  بدال  أكتوبر  202   6 في  املؤرخ 
اإلراثة  طريق  عن  الحصص  تفويت 

جتعيين مدي1 أديد للشركة
 6000 للحصص  الكلي  التفويت 
حصة عن طريق اإلراثة التي ي تلكها 
الديد موالي الحدن سكرنو املتوفي 
برأس ال  سبت 15  202    4 في 
الشركة ب وأب الض انات العاسية 

بحكم الواقع جالقانون للوارثين.
  000 صيدقي  فاط ة  الديدة 

حصة.
الديدة ملياء صيدقي 710 حصة.

 2 21 سكرنو  مح د  الديد 
حصة.

الديد أاس سكرنو 21 2 حصة.
الشركة  جحصص  جبالتا ي 

أصبحت كالتا ي:
 6000 الكاني  إشراف  الديد 

حصة ب 600.000.00 سرهم.
  000 صيدقي  فاط ة  الديدة 

حصةب 00.000.00  سرهم.
الديدة ملياء صدقي 710 حصةب 

71.000.00 سرهم.
 2 21 سكرنو  مح د  الديد 

حصة ب 2.100.00 2 سرهم.
حصة   2 21 الديد أاس سكرنو 

ب 2.100.00 2 سرهم.

للشركة  أديد  مدي1  تعيين  تم 

الحامل  الكاني  اشراف  الديد 

 D703663 رقم  الوطنية  للبطاقة 

لوفاة  تبعا  للشركة  ثاني  ك دي1 

املدي1 موالي الحدن سكرنو الحامل 

.UA 9  3  للبطاقة الوطنية رقم

باملحك ة   : القانوني  اإليداع  تم 

نوف 15    6 بتاريخ  بدال  اإلبتدائية 

 202 تحت رقم 37831.
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INCO SOLUTIONS
SARL AU

جعنوان مقرها اإلأت اعي : ع ارة 2 

شقة رقم 0  مج ع محاج رياض حي 

الرياض الرباط 
رقم التقييد في السجل التجاري 

7 809

تفويت للحصص
تغيي1 الشكل القانوني

ت ديد النشاط اإلأت اعي
تحويل املقر اإلأت اعي

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

لشركة   2020 مارس   2 في  املؤرخ 

 INCO SOLUTIONS SARL AU

ذات  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

الشريك الوحيد قرر ما يلي :

بالتفويت  الوحيد  الشريك  قام 

ي تلكها  التي  للحصص  الكلي 

 1000 بلفقيه  مزيان  املهدي  الديد 

ب وأب  الشركة،  برأس ال  حصة 

الواقع  بحكم  العاسية  الض انات 

جالقانون.

 MY لشركة  حصة   2100

الديد  طرف  من  م ثلة   CAPITAL

املهدي مزيان بلفقيه.

2100 حصة للديد مهدي عباس.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيي1 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  من 

ذات  الشركة  إ 0   جاحد  شريك  من 

مدؤجلية محدجسة.

بت ديد  الوحيد  الشريك  قام 

النشاط اإلأت اعي للشركة كالتا ي :

االستي1اس جالتصدير.

الحا ي  اإلأت اعي  املقر  تحويل 

  0 شقة رقم   2 للشركة من ع ارة 

الرياض  حي  رياض  محاج  مج ع 

الرباط إ 0 تجزئة رقم 4  حي الصناعي 

ت ارة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نوف 15   2 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 202 تحت رقم 8734  .
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 METAL FOUNDRY

COMPANY
SARL

إنشاء شركة ذات مدؤجلية محدجسة
بتاريخ خاص  عقد   ب وأب 

جضع  تم  نوف 15  202،    1  

متض نا  للشركة،  امسا�سي  النظام 

الخصائص التالية :

االسم : مطال فندري ك باني.

اختصار : م.ف.ك.س.

الغرض : غرض الشركة.

معالجة جسبك املعاسن الحديدية 

جغي1الحديدية.

تصنيع قضبان جسبائك امملنيوم 

جالصلب.

سحب امملنيوم.

املواس  أ يع  جتصدير  استي1اس 

جنصف  النهائية  جاملنتحات  الخام 

جاملنتجات  جامملنيوم  املصنعة 

الحديدية.

املباشرة  املشاركة  إ 0  باإلضافة 

أجغي1 املباشرة بأي شكل من امشكال 

تحقيق  إ 0  تدع0  التي  الشركات  في 

جفي  صلة،  ذات  أج  م اثلة  أهداف 

بشكل  املرتبطة  الع ليات  أ يع 

كليا أج أزئيا  مباشر أج غي1 مباشر، 

بواحدة أج أكث1 من الع ليات امخرى 

املشار إليها أعاله جذلك من أأل تطوير 

جتدهيل جتعزيز النشاط اإلأت اعي.

املقر اإلأت اعي : 98 شارع النعي ة 

أجالس مي ون الناضور.

املدة : 99 سنة من تاريخ التأسيس.
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تم تحديد رأس املال   : رأس املال 

مقد ا  سره ا   1000000.00 ب بلغ 

  00.00 بقي ة  سهم   10000 إ 0 

جمدفوع  مشت1ك  للدهم  سرهم 

بالكامل في املداه ات النقدية عل0 

النحو التا ي :

مح د  بوفايدا  أكاجي  الديد 

21000 سهم إأت اعي.

21000 سهم  الديد أكاجي رشيد 

إأت اعي.

اإلسارة : يتم ض ان إسارة الشركة 

الداسة  قبل  من  املدة  تحديد  سجن 

أكاجي بوفايدا مح د جأكاجي رشيد في 

إطار إسارة الشركة بكل الصالحيات 

في  عليها  منصوص  جالتي  القانونية 

جسوف  للشركة  امسا�سي  النظام 

تلتزم الشركة بتوقيع جاحد من أحد 

املديرين املشاركين.

من فاتح يناير إ 0   : الدنة املالية 

 3 سيد 15.

الفوائد : بعد خصم اإلحتياطيات 

النظامية، سيتم توزيع الرصيد عل0 

الشركاء ب ا يتناسب مع مداه تهم.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الناظور  محك ة  لدى  القانوني 

نوف 15  202    29 بتاريخ  اإلبتدائية 

برقم 4491.
قصد النشر جاإلعالن
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شركة سوفوميت
شركة ذات مدؤجلة محدجسة

رأس مال قدره : 1.000.000.00 

سرهم

املقر اإلأت اعي :  98 شارع النعي ة 
أجالس مي ون الناضور

تصفية الشركة
بناءا عل0 مداجلة الج عية العامة 

املنعقدة  لل داه ين  العاسية   غي1 

ب قر الشركة بتاريخ 24 نوف 15  202 

تقرر ما يلي :

الكاملة  بالتصفية  التصريح 

جالفعالة للشركة.

يعطي التفريغ لل صفي.

قلم  لدى  القانوني  اإليداع  يتم 
برقم  بالناظور  اإلبتدائية   املحك ة 

4488 بتاريخ 26 نوف 15 202.
لإلستخراج جاإلشارة
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STE ECOMADCREATIVE.
MA AGENCY

تأسيس شركة
تأسيس  تم  ب قت�سى عقد عرفي 

شركة بامل يزات التالية :
 STE  : التد ية 
 E C OM AD C R E AT I V E . M A

.AGENCY
.S.A.R.L : الشكل القانوني

مقر الشركة : زنقة الجبيل رقم 1 
ساحة الحرية الحي املح دي العيون.
 : للشركة  اإلأت اعي  النشاط 

صناعة اإلشهار.
رأس ال الشركة: 00.000  سرهم.

الشركاء :
الرح ان  عبد  عليوا  الديد 

490حصة ب 00  سرهم للحصة.
ب   1 0 مخلوف  ليل0  جالديدة 

00  سرهم للحصة.
ليل0  الديدة  إ 0  يعهد   : التديي1 

مخلوف ملدة غي1 محدجسة.
باملحك ة  تم    : القانوني  اإليداع 
 30 بتاريخ  بالعيون  اإلبتدائية  
نوف 15 202 تحت رقم 3653/2021.

سجل تجاري رقم  3 39.
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5G TECHNOLOGIE
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE S.A.R.L A.U
 AU CAPITAL DE : 10.000.00

DHS
 DIVISE EN CENT PARTS

 SOCIALES DE CENT DIRHAMS
CHACUNE

 SIEGE SOCIAL ; AV EL
 MOUKAWAMA RUE ABIDJAN
 IMM N°21 3EME ETAGE APPT

N°8 OCEAN RABAT

تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية
  0 ب ق�سى عقد عرفي مؤرخ في 
تم  قد  بالرباط،  أغدطس 202 
املدؤجلية  محدجسة  شركة  تأسيس 
بشريك جاحد جالتي تح ل الخصائص 

التالية :
1G TECHNOLOGIE : التد ية

.SARL AU
الهدف اإلأت اعي : 

بيع جشراء امأهزة املعلوماتية.
بيع شراء امنظ ة املعلوماتية.

سرهم    0000  : رأس ال الشركة 
  00 بث ن  حصة    00 عل0  مقدم 

سرهم للحصة الواحدة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
املقاجمة  شارع   : اإلأت اعي  املقر 
الطابق  ع ارة  2  ابيدأان  زنقة 

الثالث رقم 8 املحيط الرباط.
اسرير  نعي ة  الديدة   : التديي1 
رقم   الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
غي1  ملدة  للشركة  مدي1ة   L131077

محدجسة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحك ة  الضبط  بكتابة  القانوني 

التجارية بالرباط .
 : التجاري  السجل  في  االندراج 
سجلت الشركة في السجل التجاري 

بالرباط تحت رقم 91 16 .
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STG TELECOM
 شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

من شريك جحيد
يبلغ  رأس الها : 23.147.900 سرهم

املقر اإلأت اعي : 26 زنقة أندالو�سي 
الحي اإلساري ع ارة أناطوليا الطابق 

امجل مكتب رقم 7 طنجة
السجل التجاري بطنجة 82933

هيكلة الرأس ال اإلأت اعي
ب قت�سى قرارت الشريك الوحيد 
ت ت هيكلة  يونيو  202،   30 بتاريخ 

الرأس ال اإلأت اعي ك ا يلي :
زياسة متبوعة بتخفيض الرأس ال 
استهالك  ع15  جذلك  اإلأت اعي 

الخدائر املت1اك ة.

اإلأت اعي  الرأس ال  زياسة 
بإصدار  سرهم   21.000.000 ب بلغ 
بقي ة  أديدة  حصة   210.000
سرهم للحصة الواحدة مكتتبة    00
بالكامل جمددسة عل0 شطرين بالدفع 
سيون  مع  مقاصة  بإأراء  أج  نقدا 
الشركة املحدسة املقدار جاملدتحقة.
سرهم    2.347.000 الشطر امجل ب 

مباشرة.
الشطر الثاني بقي ة 2.613.000  
سرهم بناءا عل0 سعوة للدفع من طرف 

التديي1.
تم اإلكتتاب بالكامل ل 210.000 
امجل  الشطر  تحرير  جتم  حصة 
حدجس  في  سرهم،    2.347.000 أي 
جاملدتحقة  املقدار  املحدسة  الديون 
الدفع في سفاتر الشركة جاملؤكدة من 
من  جاملعدة  الوحيد  الشريك  قبل 
طرف املدي1 جاملشهوس عل0 صحتها من 
محكام  جفقا  محاسباتي  خبي1  طرف 
املنظم   96-1 من القانون   77 املاسة 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  للشركات 

بصيغة املعدلة جاملت  ة.
زياسة  تحقيق  عل0  املصاسقة 
الرأس ال من 26.666.700 سرهم إ 0 

666.700. 1 سرهم.
طريق  عن  املال  رأس  تخفيض 
امتصاص الخدائر حتى مبلغ الخدائر 
8.800  .28 سرهم  املت1اك ة البالغة 
الحصص  عدس  تخفيض  طريق  عن 
حصة   1 6.667 تباسل  خالل  من 
سرهم للحصة    00 املوأوسة بقي ة 
مقابل 231.479 حصة بنفس القي ة 
تم تخفيض  نتيجة لذلك،  االس ية، 
 1 .666.700 رأس املال لينتقل من 

سرهم إ 0 23.147.900 سرهم.
 8 املاسة  جتغيي1   7 املاسة  إت ام 
جاملتعلقتين  امسا�سي  النظام  من 
جالرأس ال  بالحصص  التوا ي  عل0 

اإلأت اعي.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بطنجة  التجارية  باملحك ة  القانوني 
تحت رقم  نوف 15  202    30 بتاريخ 

.248400
من أأل التلخيص جالنشر

التديي1

238 P



عدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202)الجريدة الرسمية   24270

ELITE PARCS
نقل مقر الشركة 

تعديل  تالزمي للفصل الرابع من 
النظام  امسا�سي

غي1  العامة  الج عية  ب وأب 

يوليو  202   1 في  املنعقدة  العاسية 

 ELITE لتد ية  الحاملة  للشركة 

رأس الها  مداه ة  شركة   PARCS

مقرها  الكائن  سرهم   300.000

شارع عبد املومن   91 بالدارالبيضاء 
التجاري  (السجل  الداسس  الطابق 

رقم  66.64 )، تقرر :

نقل مقر الشركة إ 0 الدارالبيضاء 

الكولين  تجزئة  معرجف)  (سيدي 

رقم  أزأة   3 امربعة  امجقات  ع ارة 

4 ، الطابق الخامس.

الرابع  للفصل  التالزمي  التعديل 

من النظام امسا�سي.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

نوف 15    7 بتاريخ  للدارالبيضاء 

 202 تحت رقم 800703.
مجلس اإلسارة

239 P

 SOCIETE CHERIFIENNE
D’AUTO LOCATION S.A

S C A L

املصاسقة عل0 افتتاح جكالة بوأدة
العاسية  غي1  العامة  الج عية  إن 

سبت 15  202   28 بتاريخ  املنعقدة 

لتد ية  الحاملة  املداه ة  للشركة 

 SOCIETE CHERIFIENNE

 D’AUTO LOCATION S.A

مقرها  الكائن   SCAL باختصار 

شارع  الدبع)  (عين  بالدارالبيضاء 

موالي اس اعيل كلم 1,400 (السجل 

27.829)، قد  التجاري الدارالبيضاء 

صاسقت عل0 فتح جكالة بوأدة مطار 

أنجاس جأدة بامل يزات التالية :

 SOCIETE  : التد ية 

 CHERIFIENNE D’AUTO

.LOCATION S.A SCAL

املقر : جأدة مطار أنجاس جأدة.

بج يع  الديارات  كراء   : الغرض 

بالت1اب  بدجنه  أج  بدائق  أنواعها 

.AVIS املغربي في إطار ترخيصتها

ريشارس  إسي  الديد   : املدير 

 EDDY RICHARD طوليدانو 

.TOLEDANO

القانونيين  باإليداعين  القيام  تم 

بكتابة الضبط لدى املحك ة التجارية 

3 نوف 15  202  بتاريخ  للدارالبيضاء 

تحت رقم 798.728 جبكتابة الضبط 

لدى املحك ة التجارية لوأدة بتاريخ 

0  نوف 15  202 تحت رقم 318.

بالسجل  التابع  الفرع  قيد  تم 

نوف 15    0 بتاريخ  لوأدة  التجاري 

 202 تحت رقم 38.347 من السجل 

التحليلي .
املدير

240 P

 SOCIETE CHERIFIENNE

D’AUTO LOCATION S.A
S C A L

املصاسقة عل0 افتتاح جكالة 
بالصويرة

العاسية  غي1  العامة  الج عية  إن 

سبت 15  202   27 بتاريخ  املنعقدة 

لتد ية  الحاملة  املداهة  للشركة 

 SOCIETE CHERIFIENNE

 D’AUTO LOCATION S.A

مقرها  الكائن   SCAL باختصار 

شارع  الدبع)  (عين  بالدارالبيضاء 

موالي اس اعيل كلم 1,400 (السجل 

27.829)، قد  التجاري الدارالبيضاء 

بالصويرة  جكالة  فتح  عل0  صاسقت 

28مكرر زنقة جاسي املخازن  بامل يزات 

التالية :

 SOCIETE  : التد ية 

 CHERIFIENNE D’AUTO

.LOCATION S.A SCAL
زنقة  مكرر،   28 الصويرة   : املقر 

جاسي املخازن.

بج يع  الديارات  كراء   : الغرض 

بالت1اب  بدجنه  أج  بدائق  أنواعها 

.AVIS املغربي في إطار ترخيصتها

ريشارس  إسي  الديد   : املدير 

 EDDY RICHARD طوليدانو 

.TOLEDANO

القانونيين  باإليداعين  القيام  تم 

املحك ة  لدى  الضبط  بكتابة  

 2 بتاريخ  للدارالبيضاء  التجارية 

 798.138 رقم  تحت  نوف 15  202 

املحك ة  لدى  الضبط  جبكتابة 

اإلبتدائية للصويرة بتاريخ    نوف 15 

 202 تحت رقم 402.

بالسجل  التابع  الفرع  قيد  تم 

نوف 15  التجاري للصويرة بتاريخ    

1.913 من السجل   202 تحت رقم 

التحليلي .
املدير

241 P

 GROUPEMENT

 TAMAYOUSSETE

ENVIRONNEMENT

است رار الشركة
في  املؤرخة  القرارات  ب وأب 

الشريك  فإن  يونيو  202،   29

الحاملة  للشركة  الوحيد 

 GROUPEMENT لتد ية 

 T A M A Y O U S S E T E

ذات  شركة   ENVIRONNEMENT

جحيد،  بشريك  محدجسة  مدؤجلية 

الكائن  سرهم،    00.000 رأس الها 

مقرها سيدي سلي ان رقم 2 ،بلوك 

التجاري  السجل   ) الدالم  حي   29

قرر  قد   (9 3 سلي ان  بديدي 

 86 لل اسة  تطبيقا  الشركة  است رار 

من القانون رقم 1-96.

القانوني   باإليداع  القيام  تم 

املحك ة  لدى  الضبط   بكتابة 

اإلبتدائية لديدي سلي ان بتاريخ 24 

نوف 15  202  تحت رقم 2021/333.
املدبر

242 P

 SOCIETE ANONYME

 DE PRODUCTION

 MARAICHERE ET

 HORTICOLE DU MASSA

MARAISSA
تغيي1 امل ثل الدائم لل تصرف

ب وأب مجلس اإلسارة املجت ع في 

 SOCIETE لشركة  أكتوبر  202   21

 ANONYME DE PRODUCTION

 MARAICHERE ET HORTICOLE

شركة   ،DU MASSA MARAISSA

  00.000.000 رأس الها  مداه ة 

تين  تزنيت،  مقرها  الكائن  سرهم 

شتوكة  إقليم   ،39 كلم  منصور، 

إنزكان  التجاري  (السجل  باها  أيت  

الديد  تعيين  سجل  قد   ،(1.961

هشام حركات بصفته م ثال أديدا 

 ECOGREEN S.A لشركة  سائ ا 

متصرفا، عوضا للديد رججي كريدن 

.ROGER GREDEN

القانوني:  باإليداع  القيام  تم 

املحك ة  لدى  الضبط   بكتابة 

نوف 15   22 اإلبتدائية إلنزكان بتاريخ 

 202  تحت رقم 2.418.
مجلس اإلسارة

243 P

LTCO MOROCCO
اعت اس تد ية أديدة

استقالة مدبر
 21 في  املؤرخ  القرار  ب وأب 

الشريك  فإن  أكتوبر  202، 

املدؤجلية  ذات  للشركة  الوحيد 

 LTCO لتد ية  الحاملة  املحدجسة 
 710.000 رأس الها   ،MOROCCO

بالدارالبيضاء  مقرها  الكائن  سرهم، 

شارع  كريدطال  ،  برج  (مارينا) 

سدي مح د بن عبد هللا،  ( السجل 

التجاري الدارالبيضاء 246.813) قد: 

قرر اعت اس كتد ية أديدة للشركة 

.ATOZMA SERVICES

أ ا ي  الديد  استقالة  سجل 

أفاقي1 من مهامه ك دبر.
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 3 الفصلين  لذلك  نتيجة  عدل 
ج3  من النظام امسا�سي.

القانوني   باإليداع  القيام  تم 
املحك ة  لدى  الضبط   بكتابة 
 29 بتاريخ  للدارالبيضاء  التجارية 
نوف 15  202  تحت رقم 27 .802.

املدبرجن

244 P

MOORISH BUSINESS FIRST

 KOKOBRI ET GUEYE: مقاولة
BUSINESS

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة

ب قت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ  
6  نوف 15 لدنة 202  في الرباط، تم 
تحرير شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

التي تح ل امل يزات التالية :
 KOKOBRI ET GUEYE : التد ية
مدؤجلية  ذات  شركة   BUSINESS

محدجسة.
الهدف :

الغذائية  املواس  جتدويق  ترجيج 
جمدتحضرات التج يل.

امأنبية  املنتجات  أ يع  بيع 
جاملغربية.

ضاية  زنقة   6  : اإلأت اعي  املقر 
أكدال    6 عوا الطابق الرابع الشقة 

الرباط.
مدة قيام الشركة : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيدها النهائي.
يقدر   : الشركة  رأس ال 
  00 ب0.000.00  سرهم مقدم إ 0 
سرهم للواحدة    00 حصة من فئة 

موزعة كالتا ي :
 M.KOKOBRI GNALY
.AGNALY ARCHILLE 40 PARTS

 MME. KAOKKA CHRISTELLE
.GUEYE 30 PARTS

 M.KOUAME DIDIER
.KOUADIO 30 PARTS

تديي1   : جاإلمضاء  التديي1 
الشركة ملدة غي1 محدجسة من طرف 
 KOKOBRI GNALY ARCHILLE OU
 MME. KAOKKA CHRISTELLE

. GUEYE

بتوقيع  ملزمة  الشركة  تصبح 
 M.KOKOBRI GNALY ARCHILLE
 OU MME. KAOKKA CHRISTELLE

.GUEYE
من فاتح يناير إ 0   : الدنة املالية 

 3سيد 15 من كل سنة.
تقديم امرباح : بعد اقتطاع 1 % 
كاحتياط قانوني يوزع الباقي حدب 

قرار الشركاء.
التسجيل : تم التسجيل باملحك ة 
سيد 15  فاتح  يوم  للرباط  التجارية 

 202 تحت رقم 61273 .
ملخص من أأل النشر
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SOCIETE OUARGHA FER
SARL AU

 SIEGE SOCIAL : N° 2 BD
 MOHAMED 6 QUARTIER

INDUSTRIELLE AIT MELLOUL
العام  الج ع  مداجالت  إثر  عل0 
أبريل    2 غي1 العاسي املنعقد بتاريخ 
 202، لشركة جرغة في1 ش.م.م ذات 

الشريك الوحيد، تقرر ما يلي :
في1  جرغة  للشركة  فرع  إنشاء 
محج مح د   2 رقم   : بالعنوان التا ي 

الداسس الحي الصناعي أيت ملول.
املجيد  عبد  بل كي  الديد  تعيين 
 UC 6189 الحامل للبطاقة الوطنية

مديرا لهذا الفرع.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
يوليو   6 بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية 

 202 تحت رقم : 781198.
لإلشارة جالبيان

246 P

 SOCIETE RESIDENCE
TABARAKALLAH

SARL AU
 SIEGE SOCIAL : 408 ANGLE
 BD ABDELMOUMEN ET BD
ANOUAL 4ème ETAGE MAARIF

CASABLANCA
 REGISTRE DE COMMERCE :

2 0639

العاسي  غي1  املحضر  إثر  عل0 

يونيو  202   24 بتاريخ  املنعقد 

لشركة ريزيدجنس تبارك هللا ش.م.م، 

قرر الشركاء ما يلي :

مح د  بل كي  الديد  استقالة 

 ،U 2  الحامل للبطاقة الوطنية رقم

الحامل  املجيد  عبد  بل كي  جالديد 

.UC 6189 للبطاقة الوطنية رقم

تعيين مدي1 أديد، الديد  بل كي 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  يوسف 

.D7143  

النظام  من    2 البند  تغيي1 

امسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

6 يوليو  202 تحت رقم : 781606.
لإلشارة جالبيان

247 P

SOCIETE SWAN STEEL

SARL

املقر االأت اعي : رياض الرضا 68 

مارينا سانت1   الطابق الخامس زاجية 

محج الزرقطوني جمح د بن عبد هللا

الدار البيضاء

العام  الج ع  مداجالت  ب قت�سى 

ماي   4 بتاريخ  املنعقد  العاسي  غي1 

 202، لشركة سوان ستيل ش.م.م، 

تقرر ما يلي :

بالعنوان  للشركة  فرع  إنشاء 

املجاطية  اهالالت  سجار  التا ي : 

مديونة الدار   20490 أجالس الطالب 

البيضاء.

يوسف  بوصحابة  الديد  تعيين 

 UC4668  الحامل للبطاقة الوطنية

مديرا لهذا الفرع.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 : تحت رقم  التجارية بالدار البيضاء 

 78378 بتاريخ 23 يونيو  202.
لإلشارة جالبيان
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SOCIETE SWAN STEEL
SARL

املقر االأت اعي : رياض الرضا 68 

مارينا سانت1   الطابق الخامس زاجية 

محج الزرقطوني جمح د بن عبد هللا

الدار البيضاء

العام  الج ع  مداجالت  إثر  عل0 

أبريل    2 غي1 العاسي املنعقد بتاريخ 

 202، لشركة سوان ستيل ش.م.م، 

تقرر ما يلي :

بالعنوان  للشركة  فرع  إنشاء 

 PARC INDUSTRIEL II التا ي : 

 40 ZONE INDUSTRIEL AIT

.MELLOUL

تعيين الديد مح د ارزيق الحامل 

مديرا   UC639 7 الوطنية  للبطاقة 

لهذا الفرع.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

  084  : االبتدائية بإنزكان تحت رقم 

بتاريخ فاتح ماي  202.
لإلشارة جالبيان
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 SOCIETE SABLE

PROMOTION
 SARL

 SIEGE SOCIAL : RES RIAD

 ARRIDA N 63 MARINA CENTER

 ANGLE BD ZERKTOUNI & MED

BEN ABDELLAH - CASABLANCA

 REGISTRE DE COMMERCE :

272149

العاسي  غي1  املحضر  إثر  عل0 

يونيو  202   24 بتاريخ  املنعقد 

برجموسيون ش.م.م،  لشركة صابل 

قرر الشركاء ما يلي :

مح د  بل كي  الديد  استقالة 

 ،U 2  الحامل للبطاقة الوطنية رقم

الحامل  املجيد  عبد  بل كي  جالديد 

.UC 6189 للبطاقة الوطنية رقم

تعيين مدي1 أديد، الديد  بل كي 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  يوسف 

.D7143  
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النظام  من    2 البند  تغيي1 
امسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
6 يوليو  202 تحت رقم : 781603.

لإلشارة جالبيان

250 P

 SOCIETE RESIDENCE
KAOUTAR

 SARL
 SIEGE SOCIAL : COMMUNE
 RURALE MEJJETIA OULED
 TALEB AIN HALLOUF PRV

MEDIOUNA - CASABLANCA
 REGISTRE DE COMMERCE :

 77 69
العاسي  غي1  املحضر  إثر  عل0 
يونيو  202   24 بتاريخ  املنعقد 
قرر  لشركة ريزيدجنس كوثر ش.م.م، 

الشركاء ما يلي :
مح د  بل كي  الديد  استقالة 
 ،U 2  الحامل للبطاقة الوطنية رقم
الحامل  املجيد  عبد  بل كي  جالديد 

.UC 6189 للبطاقة الوطنية رقم
تعيين مدي1 أديد، الديد بل كي 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  يوسف 

.D7143  
النظام  من    2 البند  تغيي1 

امسا�سي للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
6 يوليو  202 تحت رقم : 781608.

لإلشارة جالبيان

251 P

 SOCIETE JENANE RAHA
PROMOTION

 SARL
 SIEGE SOCIAL : 42 RESIDENCE

TOURESS APPT 6 BD NASR
DIOUR ESSALAM MEKNES

 REGISTRE DE COMMERCE :
23461

العاسي  غي1  املحضر  إثر  عل0 
يونيو  202   24 بتاريخ  املنعقد 
برجموسيون  الراحة  أنان  لشركة 

ش.م.م، قرر الشركاء ما يلي :

مح د  بل كي  الديد  استقالة 
 ،U 2  الحامل للبطاقة الوطنية رقم
الحامل  املجيد  عبد  بل كي  جالديد 

.UC 6189 للبطاقة الوطنية رقم
تعيين مدي1 أديد، الديد بل كي 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  يوسف 

.D7143  
النظام  من    2 البند  تغيي1 

امسا�سي للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية ب كناس بتاريخ فاتح يوليو 

 202 تحت رقم : 3247.
لإلشارة جالبيان
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STE B.M.A.K TRANSPORT
SARL AU

شركة ب.م.أ.ك ش.م.م
رأس الها االأت اعي : 400.000 

سرهم
مقرها االأت اعي : أيت أعزى 

أمد رير - تنغي1
تأسيس

يوم  بتنغي1  مؤرخ  عقد  ب قت�سى 
القانون  تم جضع  أكتوبر  202    4
امسا�سي لشركة محدجسة املدؤجلية 

ذات الد ات التالية :
 - ب.م.أ.ك  شركة   : التد ية 
 SOCIETE B.M.A.K TRANSPORT

ش.م.م.
للحداب  البضائع  نقل   : الهدف 

الشخ�سي أج للغي1.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيدها النهائي.
 400.000  : االأت اعي  الرأس ال 
حصة   400 إ 0  مقدم  سرهم 
سرهم    .000 فئة  من  اأت اعية 
حرر الربع منها جمنحت  لكل جاحدة، 

مقابل الشريك الوحيد.
 : ب  مداهم  خالد  بازيد  الديد 

400 حصة.
خالد  بازيد  تعيين  تم   : التديي1 
غي1  ملدة  للشركة،  جحيد  مدي1 

محدجسة.
من فاتح يناير إ 0   : الدنة املالية 

 3 سيد 15.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  املحك ة  لدى  القانوني 

23 نوف 15  202 تحت  بتنغي1 بتاريخ 
رقم 608 .

ملخص قصد النشر

253 P

STE CAFE GODA
SARL

تكوين شركة محدجسة املدؤجلية
بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قت�سى 

جضع  تم  أكتوبر  202   22 بتاريخ 

القوانين امساسية لشركة محدجسة 

املدؤجلية ذات امل يزات التالية :

الهدف : مقهى + مخ5زة.
زاجية شارع ح ان   8 بلوك   : املقر 

الفطواكي جفطوكة الرباط.
ب ا  املال  رأس  حدس   : املال  رأس 

قدره 00.000  سرهم.

تدار الشركة من طرف   : التديي1 

بن مومن عدنان ملدة غي1 محدجسة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 
بتاريخ 29 نوف 15  202 رقم السجل 

رقم  تحت    16 87  : التجاري 

. 20077

254 P

STE GODA SERVICES
SARL

تكوين شركة محدجسة املدؤجلية
بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قت�سى 

جضع  تم  أكتوبر  202   22 بتاريخ 

القوانين امساسية لشركة محدجسة 

املدؤجلية ذات امل يزات التالية :

جقوس،  أج  سائل  جقوس   : الهدف 
كحول  صناعية،  جسهون  زيوت 

نصف  تاأر  (تاأر)  بنزين  طبيعي، 

أ لة.

مفاجض.
زاجية شارع   8 محل بلوك   : املقر 

ح ان الفطواكي جفطوكة الرباط.
ب ا  املال  رأس  حدس   : املال  رأس 

قدره 100.000 سرهم.

تدار الشركة من طرف   : التديي1 

غي1  ملدة  عدنان  مومن  بن  الديد 

محدجسة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 

بتاريخ 29 نوف 15  202 رقم السجل 

رقم  تحت    16 89  : التجاري 

. 20078

255 P

BEACH MARKET ASILAH
SARL

تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح 
القانون  إحداث  تم  سيد 15  202 

امسا�سي لشركة محدجسة املدؤجلية 

تتلخص في ا يلي :

 BEACH MARKET  : التد ية 

ASILAH SARL

الشكل القانوني : شركة محدجسة 

املدؤجلية.

الهدف االأت اعي : إسارة أع ال.

شقة   30 ع ارة   : املقر االأت اعي 

8 شارع أح د لوكيلي حدان الرباط.

املدة : 99 سنة.

رأس ال الشركة : 00.000  سرهم 

حصة اأت اعية    000 مقد ة إ 0 

من فئة 00  سرهم للحصة الواحدة.
الديد مح د العفي1ي   : التديي1 

ملدة غي1 محدجسة.

 : الفت1ة املع ول بها خالل الدنة 

تبدأ من فاتح يناير إ 0  3 سيد 15.

لفائدة   %5 خصم  بعد   : امرباح 

االحتياط القانوني الفائض يتصرف 

فيه حدب قرار الشركاء.

  16283  : التجاري  السجل 

الرباط.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحك ة التجارية بالرباط 

 : رقم  سيد 15  202  فاتح  بتاريخ 

. 20 67
من أأل االستخالص جالبيان
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7NET
SARL AU

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

جضع  تم  نوف 15  202    2 بتاريخ 

ذات  لشركة  امسا�سي  القانون 

جحيد  بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

ذات الصفات التالية :

7NET ش.م.م بشريك   : التد ية 

جحيد.

أشغال   : االأت اعي  الهدف 

جاملتاأرة  البدتنة  التنظيف، 

جبصفة عامة كل الع ليات التجارية 

الغي1  أج  املنقولة  املالية  الصناعية 

مباشرة  بطريقة  املتعلقة  املنقولة 

املذكورة  بامنشطة  مباشرة  غي1  أج 

أعاله أج من شأنها املداه ة في تطور 

الشركة.

  7 6 شارع  : رقم  املقر االأت اعي 

حي اممان الشق الثاني، مكناس.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

إذا  إال  التجاري  بالسجل  التسجيل 

تعرضت الشركة للحل املدبق أج تم 

ت ديدها.

رأس ال الشركة : 00.000  سرهم 

مقدم إ 0 000  حصة من فئة 00  

جاملفصلة  الواحدة  للحصة  سرهم 

ك ا يلي :

حصة من نصيب فاط ة    000

الزهراء أجالس يحيى.

سناء  الديدة  التديي1   : املدي1 

توراتي ملدة غي1 محدجسة.

بفاتح  تبدأ   : االأت اعية  الدنة 

يناير جتنتهي يوم  3 سيد 15 من نفس 

الدنة ما عدا الدنة امج 0 تبتدئ من 

تاريخ التسجيل في السجل التجاري.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

سجل  ب كناس  التجارية  لل حك ة 

بتاريخ فاتح سيد 15  202 تحت رقم 

.1482 
ب ثابة مقتطف جبيان
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STE ATAADINE
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
الرأس ال االأت اعي للشركة : 

00.000  سره ا
بتاريخ عرفي  عقد   ب وأب 
تم جضع القانون  نوف 15  202   26
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

محدجسة ما يلي :
STE ATAADINE SARL : التد ية
مدة قيام الشركة : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيدها النهائي.
رقم   ،18 ع ارة   : املقر االأت اعي 
أكدال،  سبو،  زنقة   ،A3 الشقة 

الرباط.
 : للشركة  االأت اعي  الرأس ال 
  000 إ 0  مقدم  سره ا    00.000
حصة  كل  مقدار  اأت اعية  حصة 

00  سرهم.
: تدي1 الشركة من طرف  التديي1 

الديد نزار بنعجيبة.
الشركة  غرض  يك ن   : الغرض 
البحث جالتنقيب  مناأم،   : في ا يلي 

جاستكشاف املناأم.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط بتاريخ فاتح سيد 15 
التجاري  السجل  رقم  تحت   202 
القانوني رقم  رقم اإليداع    16299

. 20 92
258 P

مكتب مح د بوزبع
ت ارة

 SOCIETE AVICOLE DE
SKHIRAT

par abréviation S.A.V
س.ت الرباط :  0 14
زياسة رأس ال الشركة

تحيين القوانين امساسية للشركة
حرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 
نوف 15  202،    7 بالصخي1ات 
لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
 SOCIETE AVICOLE DE SKHIRAT
ش.ذ.م.م،   S.A.V باختصار 
مقرها  سرهم،    .200.000 رأس الها 
بالصخي1ات، سجار الشياحنة، ما يلي :

زياسة 3.800.000 سرهم في رأس ال 

سرهم   1.000.000 ليصبح  الشركة 

باملقاصة  سرهم    .200.000 عوض 

مع الحداب الجاري للشريك الوحيد.

امساسية  القوانين  تحيين 

للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت  سيد 15  202   2 بتاريخ 

. 20247
من أأل االستخالص جالبيان
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STE JC CALIDAD
تأسيس ش.ذ.م.م

بتاريخ العيون  ب دينة   تم 

تأسيس ش.ذ.م.م  نوف 15  202   24

باملواصفات التالية :

STE JC CALIDAD : االسم

املقر : مدينة الوحدة بلوك س رقم 

2 3 العيون.

الغذائية  املنتجات  بيع   : الهدف 

بالج لة.

الرأس ال : 00.000  سرهم.

املداه ون :

الشهيبي أ ال : 100 حصة.

الشهيبي يوسف : 100 حصة.

غي1  ملدة  جكلتا  جالتديي1  اإلسارة 

محدجسة للديدة الشهيبي امي ة.

تم جضع القانون املؤسس للشركة 
بالعيون  االبتدائية  املحك ة  في 

رقم  تحت  نوف 15  202   24 بتاريخ 

جتم تسجيل هذه امخي1ة   3584/21

بنفس اليوم جتحت رقم 1 390.

260 P

 STE CHHIBI’S

ALIMENTAIRE
تأسيس ش.ذ.م.م

بتاريخ العيون  ب دينة   تم 

تأسيس ش.ذ.م.م  نوف 15  202   29

باملواصفات التالية :

 STE CHHIBI’S  : االسم 

.ALIMENTAIRE

مارس بلوك ج   21 مدينة   : املقر 
رقم 43  العيون.

الغذائية  املنتجات  بيع   : الهدف 

بالج لة.

الرأس ال : 00.000  سرهم.

املداه ون :

الشهيبي أ ال : 100 حصة.

الشهيبي يوسف : 100 حصة.

غي1  ملدة  جكلتا  جالتديي1  اإلسارة 

محدجسة للديدة عائشة بوفلوس.

تم جضع القانون املؤسس للشركة 
بالعيون  االبتدائية  املحك ة  في 

رقم  تحت  نوف 15  202   29 بتاريخ 

جتم تسجيل هذه امخي1ة   3625/21

بنفس اليوم جتحت رقم 39083.

261 P

كاليوم
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

7  سبت 15  202 تم تأسيس شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة باملواصفات 

التالية :

التد ية : كاليوم.

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املدؤجلية املحدجسة.
املقر االأت اعي : 22 زنقة أبو ع ر 

الحارث، الدار البيضاء.

 Travaux de : النشاط االأت اعي

.finition
سرهم    00.000  : املال  رأس 

مقد ة إ 0 000  حصة بقي ة 00  

مقد ة  كليا  محررة  للحصة  سرهم 

كالتا ي :

  60 البوسرغيني  هشام  الديد 

حصة.

  70 البوسرغيني  عث ان  الديد 

حصة.

  70 البوسرغيني  علي  الديد 

حصة.

الديد توزاني يونس 100 حصة.

تدي1 الشركة ملدة غي1   : التديي1 

عث ان  الداسة  طرف  من  محدجسة 

البوسرغيني  جعلي  البوسرغيني 

جهشام البوسرغيني جتوزاني يونس.
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مع توقيعين مشت1كين بين الشركاء 
يونس  جتوزاني  البوسرغيني  عث ان 
أج علي البوسرغيني جتوزاني يونس أج 

هشام البوسرغيني جتوزاني يونس.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  يتم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 
أكتوبر  202    3 بتاريخ   796404

سجل تجاري رقم  932 1.
اإلشارة جالتديي1

262 P

ديفلوك ايمو
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم  يونيو  202   29
ذات املدؤجلية املحدجسة باملواصفات 

التالية :
التد ية : سيفلوك اي و.

شركة ذات   : الصفحة القانونية 
املدؤجلية املحدجسة.

املقر االأت اعي : 22 زنقة أبو ع ر 
الحارث، الدار البيضاء.

اإلنعاش   : االأت اعي  النشاط 
العقاري.

سرهم    00.000  : املال  رأس 
مقد ة إ 0 000  حصة بقي ة 00  
مقد ة  كليا  محررة  للحصة  سرهم 

كالتا ي :
 710 الديد املنتصر البوسرغيني 

حصة.
 10 البوسرغيني  راضية  الديدة 

حصة.
 10 البوسرغيني  هشام  الديد 

حصة.
 10 الديد إس اعيل البوسرغيني 

حصة.
 10 البوسرغيني  علي  الديد 

حصة.
 10 البوسرغيني  عث ان  الديد 

حصة.
تدي1 الشركة ملدة غي1   : التديي1 
محدجسة من طرف الداسة املنتصر 
البوسرغيني  جعث ان  البوسرغيني 
جهشام  البوسرغيني  جراضية 
البوسرغيني جإس اعيل البوسرغيني 

جعلي البوسرغيني.

املنتصر  الديد  توقيع  مع 

البوسرغيني أج توقيعين مشت1كين بين 

جعث ان  البوسرغيني  علي  الشركاء 

البوسرغيني  علي  أج  البوسرغيني 

راضية  أج  البوسرغيني  جهشام 

البوسرغيني جعث ان البوسرغيني.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  يتم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

 78919 بتاريخ 2  أغدطس  202 

سجل تجاري رقم 3011 1.
اإلشارة جالتديي1
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GOLD SERIES LOCATION
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

العام  الج ع  ملحضر  طبقا 

نوف 15    0 في  املنعقد  االستثنائي 

 GOLD SERIES لشركة   202 

.LOCATION SARL

  .000.000  : الشركة  رأس ال 

0000  حصة من  سرهم مقد ة إ 0 

الواحدة  للحصة  سرهم    00 فئة 

الشكل  عل0  الشركاء  بين  موزعة 

التا ي :

 1000  : اح ينا  زكرياء  الديد 

حصة.

 1000  : التومي  مح د  الديد 

حصة.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.  3937

تقرر ما يلي :

للشركة  االأت اعي  املقر  نقل 

حي    3 من شارع البهجة إقامة رقم 

يعقوب املنصور الرباط.

3 زنقة موريطانيا  : إقامة رقم  إ 0 

شقة رقم 7 سيور الجامع الرباط.

تحيين القانون امسا�سي للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  جقد 

التجارية  باملحك ة  الضبط  كاتب 

بالرباط في فاتح سيد 15  202 تحت 

رقم 20223 .

264 P

MLELEC
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
العام  الج ع  ملحضر  طبقا 
نوف 15    1 في  املنعقد  االستثنائي 

.MLELEC SARL 202 لشركة 
رأس ال الشركة : 00.000  سرهم 
فئة  من  حصة    000 إ 0  مقد ة 
سرهم للحصة الواحدة موزعة    00

بين الشركاء عل0 الشكل التا ي :
الديد مو�سى لحرش : 100 حصة.
الديد مح د امنيلي : 100 حصة.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

. 4608 
تقرر ما يلي :

للشركة  الرئي�سي  املقر  تثبيت 
النيجر  زنقة   ،4  : التا ي  العنوان  في 

املحيط، الرباط.
مو�سى  الديد  املدي1  استقالة 
مح د  الديد  أصبح  حيث  لحرش، 

امنيلي املدي1 الوحيد.
تحيين القانون امسا�سي للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  جقد 
التجارية  باملحك ة  الضبط  كاتب 
بالرباط في فاتح سيد 15  202 تحت 

رقم  2022 .
265 P

CAFE DU NIGER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها : 00.000  سرهم
املقر االأت اعي: 4 زنقة النيجر حي 

املحيط الرباط
حل الشركة

الج ع  محضر  في  أاء  ملا  تبعا 
بتاريخ املنعقد  االستثنائي   العام 

1  نوف 15  202 تقرر ما يلي :
بعد  لحرش،  مو�سى  املصفى 
االست اع للتقرير حول أ يع ع ليات 
الحل فلقد جافق حول التقرير جكذلك 

الحداب النهائي للحل.
الج ع  قرر  فقد  سبق،  ملا  تبعا 
الصالحيات  أ يع  منح  العام 

لل صفى كي ينهي مدطرة الحل.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

سيد 15  فاتح  في  بالرباط  التجارية 

 202 تحت رقم 20222 .
جهذا ب ثابة مقتــطف جبـــيان

266 P

TIWA GROUPE TELECOM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

بشريك جحيد
رأس الها : 00.000  سرهم

املقر االأت اعي : ع ارة 30 شقة 8 
زنقة موالي أح د لوكيلي حدان 

الرباط

السجل التجاري رقم : 16217 

الرباط

تأسيس
بتاريخ حرر  عرفي،  لعقد   تبعا 

تم تأسيس شركة  أكتوبر  202،   1

بشريك  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

جحيد مواصفاتها كالتا ي :

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مدؤجلية محدجسة بشريك جحيد.

 TIWA  : االأت اعية  التد ية 

GROUPE TELECOM

الهدف االأت اعي : إصالح معدات 

االتصاالت.

شقة   30 ع ارة   : املقر االأت اعي 
زنقة موالي أح د لوكيلي حدان   8

الرباط.

املدة : حدست مدة الشركة في 99 

في  تسجيلها  تاريخ  من  تبتدئ  سنة، 

السجل التجاري.

  00.000  : االأت اعي  الرأس ال 

سرهم.

الديد في1ناند   : توزيع الرأس ال 

قام  جحيد،  شريك  سأوت�سي،  تيوا 

بإيداع تقدمة نقدية بقي ة 00.000  

سرهم.

الديد في1ناند   : الشريك الوحيد 

الجندية،  كامي1جني  سأوت�سي،  تيوا 

مزساس بدجاال، بتاريخ 3 يونيو 990 ، 

بيتيوري  سجاال،  كامي1جن،  قاطن 

رقم  الدفر  لجواز  حامل  الخامس 

.0648361
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تيوا  في1ناند  الديد   : التديي1 

سأوت�سي، كامي1جني الجندية، مزساس 

بدجاال، بتاريخ 3 يونيو 990 ، قاطن 

الخامس  بيتيوري  سجاال،  كامي1جن، 

 0648361 رقم  الدفر  لجواز  حامل 

عين ك دي1 للشركة ملدة غي1 محدجسة.

تسجيل  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط،  التجاري  بالسجل  الشركة 

بتاريخ  ، 16217 رقم   تحت 

29 نوف 15  202.
من أأل النشر جاإلشهار

التديي1

267 P

BLED AL FASSIA
بتاريخ  توثيقي  عقد  ب قت�سى 

مسجل ب راكش  نوف 15  202،   22

بتاريخ 22 نوف 15  202، تحت سجل 

املداخل  07  - 009633- 202، 

توصيل   ،84290  : باستخالص  أمر 
رقم : 049  28468 202.

الشاب  الديد  بين  الت1ا�سي  تم 

التعريف  لبطاقة  الحامل  مح د، 

الوطنية رقم C  271، بصفته مدي1 

لشركة BLED AL FASSIA ش.ذ.م.م، 
رأس الها 000.000.   سرهم جمقرها 

االأت اعي ب راكش امللك املدمى ابن 

علي،  ابن  يوسف  سيدي  الشراط 

سيدي  سجار  حدون،  جالس  أ اعة 

مبارك، السجل التجاري : 1  6 .

 DUVOIS Pauline الديدة  مع 

لبطاقة  الحاملة   ،Charlotte

 ،61  644E رقم  التسجيل 

 SYNAPSIA لشركة  مدي1ة  بصفتها 

ش.ذ.م.م،   DEVELOPPEMENT
جمقرها  سرهم    00.000 رأس الها 

 ،6 كيل ت1  بتدلطانت،  االأت اعي 

طريق أجريكا، سجار الكواسم، السجل 

التجاري : 40677.

الحر  التديي1  مدة  ت ديد  عل0 

 LE RANCH لألصل التجاري املدمى 

 DE L’ATLAS ECOTOURISM ET
L’OLIVERAIE DE L’ATLAS املتكون 

من سار الضيافة من الدرأة امج 0،

يوسف سيدي  ب راكش،  املتواأد    
سجار  حدون  جالس  أ اعة  علي،  بن 
بالسجل  جاملسجل  مبارك،  سيدي 
باسم    6  1  : رقم  تحت  التجاري 
 BLED AL شركة  املكري  الطرف 
عقد  ب قت�سى  ش.م.م،   FASSIA
 ،20 8 سيد 15    4 بتاريخ  توثيقي 
سيد 15    7 مسجل ب راكش بتاريخ 
20 8-  : املداخل  سجل   ،20 8
غاية  إ 0  جذلك   ،0017 62-  07 

30 نوف 15 2028.
للخالصة جالنشر

268 P

 ETABLISSEMENT SRHIR
 DE CONSTRUCTION

METALLIQUE
SIGLE : ETASCOM

شركة محدجسة املدؤجلية
ذات الشريك الوحيد

رأس الها : 3.000.000  سرهم
مقرها االأت اعي : تجزئة رقم 37 
تجزئة الحي الصناعي بئ1 الرامي 

القنيطرة
نقل مقر الشركة

غي1  العام  الج ع  إثر  عل0   : أجال 
أكتوبر   28 بتاريخ  املنعقد  العاسي 
العامة  الج عية  قررت   202 
 ETABLISSEMENT الشركة  لشريك 
 SRHIR DE CONSTRUCTION
محدجسة  شركة   METALLIQUE
الوحيد،  الشريك  ذات  املدؤجلية 
رأس الها 3.000.000  سرهم، مقرها 
تجزئة   37 رقم  تجزئة   : االأت اعي 
القنيطرة،  الرامي  بئ1  الحي الصناعي 

ما يلي :
نقل مقر الشركة إ 0 : تجزئة الحي 
 1 رقم  تجزئة  الرامي  بئ1  الصناعي 

القنيطرة.
القانون  من   4 البند  تعديل 

امسا�سي للشركة.
القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 
االبتدائية  باملحك ة  الضبط  بكتابة 
نوف 15  202   21 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 1610.
269 P

HFC DI PASTA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها االأت اعي : 0.000  سرهم

مقرها االأت اعي : القنيطرة

 4/3 زنقة ح ان الفطواكي

بتاريخ  املحرر  املحضر  ب قت�سى 

املصاسقة  تقررت  يوليو  202،   2 

عل0 ما يلي :
قرر الشركاء رفع رأس ال الشركة 

  00.000 إ 0  سرهم    0.000 من 

متداجية  جبحصص  نقدا  سرهم، 

للشريكين.

ك ا تقرر تغيي1 اسم الشركة من 

  MINI BURGER 0 إ HFC DI PASTA

رقم  الدلبية  الشهاسة  ب وأب 

2436412 املدل ة بتاريخ 1  نوف 15 

.202 

تحيين النظام امسا�سي للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  لل حك ة  التجاري 

أكتوبر  202  بتاريخ     بالقنيطرة 

تحت رقم 88984.
ب ثابة مقتطف جبيان

املدي1

270 P

NIFASAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

بشريك جحيد
رأس الها االأت اعي : 00.000  

سرهم

مقرها االأت اعي : القنيطرة

حي البد ة رقم 26

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة بشريك جحيد

املؤرخ  العرفي  العقد  ب وأب 

تأسدت   بتاريخ فاتح أكتوبر  202، 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

بشريك جحيد في الخصائص التالية :

اسم  الشركة  تح ل   : التد ية 

NIFAZAR ش.ذ.م.م بشريك جحيد.

املوضوع : الشركة لها ك وضوع في 

املغرب ك ا في الخارج أ يع ع ليات 

اإلنعاش العقاري.

الرأس ال   : االأت اعي  الرأس ال 
سرهم    00.000 االأت اعي محدس في 
فئة  من  حصة    000 عل0  مقد ة 
سرهم للحصة الواحدة مكتتبة    00
الوحيد  الشريك  باسم  بالكامل 

خرجاعي مح د.
حي  القنيطرة،   : االأت اعي  املقر 

البد ة، رقم 26.
املدة : مدة الشركة محدسة في 99 

سنة ابتداء من يوم التأسيس.
اإلسارة : يدير الشركة جيدي1 الديد 
خرجاعي مح د ملدة 0  سنوات قابلة 

للتجديد باتفاق ض ني.
لالحتياط القانوني،   %5  : امرباح 
لقرار  تبعا  يضاف  أج  يوزع  جالباقي 

الشريك الوحيد أج الشركاء.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  باملحك ة  القانوني 
بالقنيطرة، جقيدت بالسجل التجاري 
نوف 15    7 بتاريخ  تحت رقم  6324 

.202 
ب ثابة مقتطف جبيان

املدي1 الوحيد

271 P

SOHA TRADING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

بشريك جحيد
رأس الها االأت اعي : 00.000  

سرهم
مقرها االأت اعي : القنيطرة

376، شارع مح د الخامس سيتي 
سانطر ب 4

املؤرخ  العرفي  العقد  ب وأب 
قرر  أغدطس  202،   30 بتاريخ 
 SOHA لشركة  الوحيد  الشريك 
مدؤجلية  ذات  شركة   TRADING
محدجسة بشريك جحيد قفل تصفية 

الشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
جقيدت  بالقنيطرة،  االبتدائية 
 88981 بالسجل التجاري تحت رقم 

بتاريخ    نوف 15  202.
ب ثابة مقتطف جبيان

املدي1 الوحيد

272 P
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 PERFORMANCE HYGIENE
ET SERVICES

PHS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

بشريك جحيد
رأس الها االأت اعي : 0.000  سرهم

مقرها االأت اعي : القنيطرة
تجزئة رقم 939  الطابق امجل

قصبة مهدية
بتاريخ املحرر  املحضر   ب قت�سى 
الشريكة  قررت  ماي  202،   1

الوحيدة املصاسقة عل0 ما يلي :
تفويت  قررت الديدة حربي ملياء 
في الشركة  حصة من حصصها   10
إ 0 الديد رزجق رضا الذي سيصبح 

شريك أديد للشركة.
تم تغيي1 الشكل القانوني للشركة  

إ 0 شركة ذات مدؤجلية محدجسة.
للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 
شارع هارجن    4  : إ 0 العنوان التا ي 
مكتب  ب  بلوك  اريج  إقامة  الرشيد 

رقم 2  القنيطرة.
ليصبح  الشركة  نشاط  تغيي1 

كالتا ي :
بواسطة  تطهي1  منشأة  استغالل 
كي يائية  أج  ميكانيكية  ع ليات 

(إزالة، تنقية، تطهي1).
تنظيف النفايات الصناعية.

مواس  في  الج لة  بنصف  التجارة 
التنظيف جمدتلزماتها.

تحيين القانون امسا�سي للشركة.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  لل حك ة  التجاري 
نوف 15  202،   2 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 88819.
ب ثابة مقتطف جبيان

املدي1

273 P

NUMY TOURS & EVENTS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رأس الها : 00.000  سرهم
املقر االأت اعي : ع ارة 24-26، زنقة 
اممي1ة اللة عائشة، مكتب رقم 9 ، 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقنيطرة، تم جضع القانون امسا�سي 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :

 NUMY TOURS &  : التد ية 

.EVENTS SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة.

 ،24-26 ع ارة   : االأت اعي  املقر 
مكتب  عائشة،  اللة  اممي1ة   زنقة 

رقم 9 ، القنيطرة.

موضوع الشركة :

جكالة امسفار ؛

التجارة بصفة عامة.
رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 

سرهم    00.000 مبلغ  في  الشركة 

اأت اعية  حصة    000 إ 0  مقدم 

محررة  للواحدة،  سرهم    00 بقي ة 

بكاملها، مكتتبة جموزعة عل0 الشركاء.

املدة : 99 سنة.

التديي1 : أسند إ 0 الديدة أليلة 

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  اقصيح، 
.D824 09 رقم

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 62941 بتاريخ 26 أكتوبر  202.

274 P

B&A FITNESS ENERGY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رأس الها : 00.000  سرهم

املقر االأت اعي : متجر رقم  ، تجزئة 

املغرب العربي، بلوك D، مكان 73-

 ، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقنيطرة، تم جضع القانون امسا�سي 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :

 B&A FITNESS  : التد ية 

.ENERGY SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة.

رقم  ،  متجر   : االأت اعي  املقر 

 ،D بلوك  العربي،  املغرب   تجزئة 

مكان 73- ، القنيطرة.

موضوع الشركة :

مدتغل قاعة رياضية ؛

التجارة بصفة عامة.
رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 

سرهم    00.000 مبلغ  في  الشركة 

اأت اعية  حصة    000 إ 0  مقدم 

محررة  للواحدة،  سرهم    00 بقي ة 

بكاملها، مكتتبة جموزعة عل0 الشركاء.

املدة : 99 سنة.

بدر  الديد  إ 0  أسند   : التديي1 

العبدالجي، الحامل للبطاقة الوطنية 
فوزية  جالديدة   G677480 رقم 

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  لغدف، 
.T 78131 رقم

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم  6291 بتاريخ 26 أكتوبر  202.

275 P

THE SISTER’S NAIL’S
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رأس الها : 00.000  سرهم

املقر االأت اعي : مكتب رقم 2، 

مشرف ع ارة فرح 4، شارع املنصور 

الذهبي، رقم 7 ، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقنيطرة، تم جضع القانون امسا�سي 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :

 THE SISTER’S NAIL’S : التد ية

.SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة.

 ،2 رقم  مكتب   : االأت اعي  املقر 

مشرف ع ارة فرح 4، شارع املنصور 

الذهبي، رقم 7 ، القنيطرة.

موضوع الشركة :

حالق الديدات ؛

مؤسدة للعناية بالج ال.

رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 
سرهم    00.000 مبلغ  في  الشركة 
اأت اعية  حصة    000 إ 0  مقدم 
محررة  للواحدة،  سرهم    00 بقي ة 
بكاملها، مكتتبة جموزعة عل0 الشركاء.

املدة : 99 سنة.
التديي1 : أسند إ 0 الديدة أيهي 
الوطنية  للبطاقة  الحاملة  أمنية، 
أيهي  جالديدة   G7 392  رقم
يدرا، الحاملة للبطاقة الوطنية رقم 

.G718886
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 62947 بتاريخ 26 أكتوبر  202.
276 P

2GK TRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جاحد
رأس الها : 00.000  سرهم

مقرها االأت اعي : 23 شارع أنوال، 
ع ارة فلوري   ، مكتب رقم 4، 

مي وزة، القنيطرة
RC : 54657

ملخص محضر الج ع العام 
االستثنائي للشركة

  - في إطار الج ع العام االستثنائي 
ذات  شركة   2GK TRANS لشركة 
بتاريخ  املنعقد  محدجسة   مدؤجلية 
شارع   23 الكائنة  نوف 15  202   1
أنوال، ع ارة فلوري   ، مكتب رقم 4، 
مداه وا  تداجل  القنيطرة،  مي وزة، 

الشركة باإلأ اع عل0 ما يلي :
قراءة تقرير التديي1 الذي قام به 

املدي1 ؛
سابقة  بصفة  الشركة  تصفية 

مجانها ؛
خلدجن  كريكر  الديد  تعيين 
املدؤجل عن التصفية جتحديد مقرها 
بزنقة 2 رقم 20، حي النصر، القنيطرة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
لدى كتابة الضبط باملحك ة االبتدائية 
تحت  نوف 15  202   21 بالقنيطرة في 

رقم 66 89.
277 P
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ZAID HOME DESIGN
 شركة محدجسة املدؤجلية 

ذات الشريك الواحد
رأس الها : 300.000 سرهم

مقرها االأت اعي : 23 شارع أنوال، 
ع ارة فلوري   ، مكتب رقم 4، 

مي وزة، القنيطرة
تغيي1 مقر الشركة

عل0 إثر الج ع العام الغي1   : أجال 
نوف 15    3 بتاريخ  املنعقد  العاسي 
 202 قررت الج عية العامة لشركاء 
 ZAID HOME DESIGN شركة 
ذات  املدؤجلية  محدجسة  شركة 
الشريك الواحد، رأس الها 300.000 
شارع   23  : مقرها االأت اعي  سرهم، 
مكتب  فلوري   ،  ع ارة   أنوال، 

رقم 4، مي وزا، القنيطرة، ما يلي :
نقل مقر الشركة محل بتجزئة رقم 
61 ، املنطقة الصناعية، القنيطرة.

القانون  من   4 البند  تعديل 
امسا�سي.

القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 
االبتدائية  باملحك ة  الضبط  بكتابة 
بالسجل  جاملسجل  بالقنيطرة 

التجاري تحت رقم 12371.
278 P

SALIM PROMO
ب قت�سى العقد العرفي املحرر في 
القنيطرة بتاريخ فاتح سيد 15  202، 
امسا�سي  القانون  عل0  االتفاق  تم 

لشركة ذات الخصائص التالية : 
.SALIM PROMO : التد ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املدؤجلية املحدجسة ذات شريك جاحد.

الغرض : املباني، منعش عقاري.
عند  (توطين   : االأت اعي  املركز 
 (Spécial Business Synergie شركة
48 شارع أبو بكر الصديق، إقامة  ب 

إي ان مكتب رقم 2، القنيطرة.
سرهم    00.000  : الرأس ال 
حصة اأت اعية    000 مقد ة إ 0 

بقي ة 00  سرهم للحصة الواحدة.
الدنة االأت اعية : من فاتح يناير 

إ 0  3 سيد 15 من كل سنة.

االحتياطي القانوني   %5  : امرباح 
جالباقي بعد املداجلة.

لتديي1  قانونيا  عين   : التديي1 
الشركة جملدة غي1 محدجسة مشاركة.

الديد لوزي مح د.
املحك ة  في  الشركة  تسجيل  تم 
فاتح  بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

سيد 15  202 تحت رقم 63383.
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MAJESTIC NET
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تقرر  بالرباط  أكتوبر  202    3
املدؤجلية  محدجسة  شركة  تأسيس 

بالخصائص التالية :
التد ية االأت اعية : ماأيدتيك 

نت.
 34 رقم   4 زنقة   : املقر االأت اعي 

حي امحباس، الرباط.
الهدف : الصيانة جالنظافة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
إحداثها الفعلي.

من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 
فاتح يناير جتنتهي في  3 من سيد 15 

من كل سنة.
في  حدس   : االأت اعي  الرأس ال 
  000 سره ا مقدم عل0    00.000

حصة بقي ة 00  سرهم.
من  مدي1ة  الشركة   : التديي1 
طرف الديد حدن الفراتي املدة غي1 

محدجسة.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

. 1624 
تم إيداع الطلب باملحك ة االبتدائية 
تحت  نوف 15  202   29 بت ارة بتاريخ 

الرقم 7  20 .
280 P

SECRET DU BON GOUT
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تقرر  بالرباط  أكتوبر  202     
املدؤجلية  محدجسة  شركة  تأسيس 

بالخصائص التالية :

التد ية االأت اعية : سوكري سج 

بون كو.

املقر االأت اعي : 16 زنقة ابراهيم 

 ،2 رقم  شقة   16 إقامة  بوساني، 

املحيط، حدان، الرباط.

الهدف : م ون الحفالت.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.

من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 

فاتح يناير جتنتهي في  3 من سيد 15 

من كل سنة.

في  حدس   : االأت اعي  الرأس ال 

  000 سره ا مقدم عل0    00.000

حصة بقي ة 00  سرهم.

من  مدي1ة  الشركة   : التديي1 

طرف الديدة لبنى الرامي املدة غي1 

محدجسة.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

. 1621 

باملحك ة  الطلب  إيداع  تم 

نوف 15   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 202 تحت الرقم 26 20 .
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ARABI MEDIA
ش.م.م

1 ، شارع امبطال، شقة 4، أكدال، 

الرباط

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

قد  سبت 15  202   9 بالرباط بتاريخ 

املدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجسة.

.ARABI MEDIA : التد ية

الهدف االأت اعي :

(م15مج،  املعلومات  تكنولوأيا 

محلل، مص م) ؛

استشارة في التديي1.

رأس ال الشركة : 00.000  سرهم 

فئة  من  حصة    000 إ 0  مقد ة 

00  سرهم للحصة الواحدة.

معاذ بشنيخة 100 حصة ؛

أسام أجحليس 100 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 0   : الدنة املالية 

 3 سيد 15 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 0 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر : 1  شارع امبطال، شقة 4، 

أكدال، الرباط.

املدي1 : معاذ بشنيخة.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

. 16 93
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SOFAFOOD
ش.م.م

املحل رقم 34 مبنى سكني رقم أ فرع 

2-24، حي الرياض، الرباط

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالرباط بتاريخ 20 سبت 15  202 قد 

املدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجسة.

.SOFAFOOD : التد ية

الهدف االأت اعي :

مطعم ؛

جأبات سريعة، سناك ؛

قاعة الشاي.
رأس ال الشركة : 00.000  سرهم 

فئة  من  حصة    000 إ 0  مقد ة 

00  سرهم للحصة الواحدة.

سعد لحرش 100 حصة ؛

عبد الواحد لحرش 100 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 0   : الدنة املالية 

 3 سيد 15 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 0 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

34 مبنى سكني  : املحل رقم  املقر 
رقم أ فرع 24-2، حي الرياض، الرباط.

املدي1 : سعد لحرش جعبد الواحد 

لحرش.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

. 16247

283 P
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GUESSABI TRANS
SARL AU

ب  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
23 نوف 15  202 بت ارة، تم تأسيس 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الواحد :
 GUESSABI  : التد ية   -   

.TRANS SARL AU
نقل البضائع ساخل   : الهدف   -  2
جاالستي1اس  الوطن  جخارج  الوطن 

جالتصدير جالخدمات املختلفة.
الطابق  ،   : التجاري  املقر   -  3
املغرب  حي   ،2 سكتور   2 6 الرقم 

العربي، ت ارة.
سنة انطالقا من   99  : املدة   -  4

تقيدها في السجل التجاري.
1 - الرأس ال التجاري : 00.000  
حصة    000 إ 0  مجزئة  سرهم 
للحصة  سرهم    00 ب  اأت اعية 

الواحدة جموزعة عل0 الشكل التا ي :
  000 يوسف  الكصابي  الديد 

حصة.
6 - التديي1 : يدير الشركة الديد 

الكصابي يوسف.
7 - امرباح : توزع امرباح الصافية 
حصصهم  بحدب  املشاركين  عل0 
بعد خصم 5% املخصصة لالحتياطي 

القانوني.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سيد 15  فاتح  يوم  بت ارة  االبتدائية 
1 69 رقم السجل   202 تحت رقم 

التجاري 34799 .
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وي-كوميرس
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
27 سبت 15  202 تم تأسيس شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة باملواصفات 

التالية :
التد ية : جي-كومي1س.

شركة ذات   : الصفحة القانونية 
املدؤجلية املحدجسة.

املقر االأت اعي : 22 زنقة أبو ع ر 
الحارث، الدار البيضاء.

النشاط االأت اعي : تجار بالج لة.
سرهم    00.000  : املال  رأس 
مقد ة إ 0 000  حصة بقي ة 00  
مقد ة  كليا  محررة  للحصة  سرهم 

كالتا ي :
البوسرغيني  اس اعيل  الديد 

10.000 حصة ؛
 10.000 الديد حكيم يوبا يو�سي 

حصة.
تدي1 الشركة ملدة غي1   : التديي1 
محدجسة من طرف الداسة اس اعيل 

البوسرغيني جحكيم يوبا يو�سي.
مع توقيعين مشت1كين بين الشركاء 
يوبا  جحكيم  البوسرغيني  اس اعيل 

يو�سي.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  يتم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 
أكتوبر  202   22 بتاريخ   797299

سجل تجاري رقم 9943 1.
اإلشارة جالتديي1

285 P

STE AL OHOUD LILIAMAR
SARL

ب وأب شرجط عقد عرفي بتاريخ 
8 سبت 15  202 الج عية العامة غي1 
العاسية لل داه ين، اتخذت الشركة 

املذكورة القرارات التالية :
منتصر  الديد  استقالة 
البوسرغيني من منصب مدير الشركة.
تعيين الديد هشام البوسرغيني 
جعث ان  البوسرغيني  جعلي 
البوسرغيني  جراضية  البوسرغيني 
جالديد منتصر البوسرغيني مديرين 
 AL OHOUD لشركة  مشاركين 
لفت1ة غي1 محدسة   LILIAMAR SARL

مع توقيع مشت1ك جإأباري لكل من :
جعث ان  البوسرغيني  علي 

البوسرغيني ؛
جهشام  البوسرغيني  علي  أج 

البوسرغيني ؛
جراضية  البوسرغيني  عث ام  أج 

البوسرغيني ؛
الديد  جحده  يوقع  أن  ي كن  أج 

منتصر البوسرغيني.
في أ يع أع ال املجت ع.

النظام  إصالح  إأراء   : ثانيا 
امسا�سي بدجن هذه الصيغة الجديدة 
التي تؤسي إ 0 خلق كائن أخالقي أديد.
جنتيجة لذلك، تم تعديل املاسة 1  

من النظام امسا�سي.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  جتم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 
792716 بتاريخ 1  سبت 15  202.

التديي1 املشت1ك
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SUDAPHI
SA

شركة مداه ة
برأس ال : 40.000.200 سرهم

املقر الرئي�سي : عقار أبي1ني، أجالس 
سحو، مقاطعة آيت ملول انزكان

السجل التجاري رقم : انزكان 7069
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   -  I
الج ع  أكتوبر  202،  بتاريخ  2 

العام الغي1 عاسي للشركاء تقرر :
ب بلغ  الشركة  املال  رأس  لزياسة 
من  جرفعه  سرهم   7.000.200
33.000.000 سرهم إ 0 40.000.200 
إصدار  خالل  من  جذلك  سرهم، 
300 سرهم لكل  23.334 سهم بدعر 

سهم مشت1ك جمدفوع بالكامل.
النظام  من   6 املاسة  لتعديل 
امسا�سي جفقا لذلك، يتم تعيين رأس 
املال اآلن بقي ة 40.000.200 سرهم، 
بدعر  سهم    33.334 إ 0  مقد ا 

300 سرهم لكل سهم.
II - اإليداع القانوني : أنجز اإليداع 
بإنزكان  التجارية  باملحك ة  القانوني 
رقم  تحت  نوف 15  202   30 بتاريخ 

.2130
لالستخراج جالذكر

287 P

MANIAC DRIVER
SARL

تأسيس شركة
العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 
جالتي  نوف 15  202   9 في  بالرباط 

تح ل الخصائص التالية :
الهدف االأت اعي : مقاجل تنظيف 

الديارات.

رأس ال الشركة : 00.000  سرهم 
نقدا جهي ت ثل 000  حصة من فئة 
ملكية  الواحدة  للحصة  سرهم    00

حصص املشاركة هي :
حصة   100 لبيب  حنان  الديدة 

أي 10.000 سرهم ؛
حصة   100 الديد أح د بنعوسة 

أي 10.000 سرهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إ 0   : الدنة املالية 
 3 سيد 15 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 0 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االأت اعي : رقم 30 شقة 8، 
حدان،  زنقة موالي اح د الوكيلي، 

الرباط.
التديي1 : الديدة حنان لبيب ملدة 

غي1 محدجسة.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
16239  باملحك ة التجارية بالرباط.
288 P

TRANSPIBEN
SARL

تأسيس شركة
العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 
جالتي  نوف 15  202   9 في  بالرباط 

تح ل الخصائص التالية :
الهدف االأت اعي : تأأي1 شاحنات، 

نقل البضائع.
رأس ال الشركة : 00.000  سرهم 
نقدا جهي ت ثل 000  حصة من فئة 
ملكية  الواحدة  للحصة  سرهم    00

حصص املشاركة هي :
 100 شاكي1ي  الدين  عز  الديد 

حصة أي 10.000 سرهم ؛
الديد اح يدة املهري 100 حصة 

أي 10.000 سرهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إ 0   : الدنة املالية 
 3 سيد 15 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 0 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االأت اعي : رقم 30 شقة 8، 
حدان،  زنقة موالي اح د الوكيلي، 

الرباط.
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الدين  عز  الديد   : التديي1 
شاكي1ي جالديد اح يدة املهري ملدة 

غي1 محدجسة.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
16237  باملحك ة التجارية بالرباط
289 P

STE WIND INGENIERIE
SARL AU

 IMM 22 APPT 3 HAY KASBA
TEMARA

RC N° 100173
مداجالت  ب قت�سى   -  I
بتاريخ  االستثنائي  العام   الج ع 
تحت  املسجل  نوف 15  202    1
 RE202 00349982 21 رقم 
قرر   OR33345/2021 CA33918

ما يلي :
  - بيع 00  سهم (00  سهم بدعر 
سرهم للدهم الواحد) من طرف    00
الشركة  في  زجهي1  االسري�سي  الديد 

املذكورة للديد مح د أمين شكري.
2 - املصاسقة عل0 استقالة الديد 

االسري�سي زجهي1.
تم تعيين الديد مح د أمين   -  3
غي1  لفت1ة  للشركة  ك دي1  شكري 

محدسة.
4 - تحديث النظام امسا�سي لشركة 

.WIND INGENIERIE SARL AU
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
نوف 15  202   29 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 20046 .
290 P

MTH INVEST
شركة محدجسة املدؤجلية
رأس الها : 0.000  سرهم

مقرها االأت اعي : ملقتى زنقة تازة 
 جزنقة تافراجت، ع ارة 1، شقة 

رقم 2، حدان، الرباط
السجل التجاري : 42187  الرباط

صفة مدي1 غي1 شريك  إلغاء   - أ 
جبالتا ي  تازي  الحق  عبد  للديد 
له  املخولة  الصالحيات  أ يع  إلغاء 
القانون جالنظام امسا�سي  ب قت�سى 

للشركة.

التأكيد عل0 است رار تديي1 الشركة 

من طرف الديد مح د حدن تازي 

بصفته مدي1 جحيد للشركة جذلك ملدة 

غي1 محدجسة.

تغيي1 املاسة I- 4 الفقرات 6، 7، 8، 

9 ج0  من النظام امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   - ب 

بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت  نوف 15  202   22 بتاريخ 

.  9226
للخالصة جالتذكي1

املدي1

291 P

MTH INVEST

شركة محدجسة املدؤجلية

رأس الها : 0.000  سرهم

مقرها االأت اعي : ملقتى زنقة تازة 

 جزنقة تافراجت، ع ارة 1، شقة 

رقم 2، حدان، الرباط

السجل التجاري : 42187  الرباط

تفويت الحصص
تفويت  عقد  عل0  املصاسقة   - أ 

الديد  بين  االأت اعية  الحصص 

املدؤجلية  ذات  جالشركة  ليث  تازي 

جبالتا ي   M.T.H LIMITED املحدجسة 

فالفصول 6 ج7 من القانون امسا�سي 

للشركة يصبح عل0 الشكل التا ي :

الفصل 6 : الح والت

محم حدن تازي 9.900 سرهم ؛

املدؤجلية  املحدجسة  الشركة 

M.T.H LIMITED 00  سرهم ؛

النقدية  الح والت  مج وع 

0.000  سرهم.

الفصل 7 رأس املال :

مج وعه  في ا  محدس  املال  رأس 

0.000  سرهم مقد ة ل 00  حصة 

اأت اعية قدرها 00  سرهم للواحدة 

موزعة عل0 املداه ين كالتا ي :

مح د حدن تازي 99 حصة ؛
املدؤجلية  املحدجسة  الشركة 

M.T.H LIMITED   حصة ؛
مج وع الحصص 00  حصة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   - ب 
بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت  نوف 15  202   22 بتاريخ 

.  9227
للخالصة جالتذكي1

املدي1

292 P

NAVANI
SARL

نافاني ش.م.م
برأس ال : 60.000 سرهم

كلم 0.1  شارع مح د الداسس، 
فيال 1، الدوي�سي، الرباط

ICE : 002.957.550.000.042
تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية

بتاريخ  مؤرخ  عرفي   بعقد 
بالرباط  جمسجل  نوف 15  202    0
جضع  تم  نوف 15  202،    7 بتاريخ 
محدجسة  لشركة  امسا�سي  القانون 

املدؤجلية خصائصها كالتا ي :
  - التد ية : «نافاني» ش.م.م.

2 - الشركاء :
الديدة املكين�سي انيس، ب.ج رقم 

AA6214 ؛
الديدة املكين�سي مايفة، ب.ج رقم 

AA 9928 ؛
ب.ج  شي1ين،  املكين�سي  الديدة 

.A741321 رقم
استي1اس   : الشركة  أهداف   -  3
جتصدير جتجارة املنتجات الصيدالنية 

الشبه - طبية جالتج يلية.
  0.1 كلم   : االأت اعي  املقر   -  4
 ،1 فيال  الداسس،  مح د  شارع 

الدوي�سي، الرباط.
1 - املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

تسجيل الشركة بالسجل التجاري.
سرهم   60.000  : الرأس ال   -  6
مقد ة إ 0 600 حصة من فئة 00  
سرهم موزعة بين الشريكات ب عدل 

200 حصة لكل منهن.

الديدة  عينت   : التديي1   -  7
 AA 9928 املكين�سي مايفة، ب.ج رقم
ب.إ رقم  جالديدة كيلوري ميشيل، 
A002663V مدي1تان لت ثيل جتديي1 
الشركة ملدة غي1 محدسة مع إعطائه ا 
  1 للفصل  تبعا  الصالحيات  كافة 
امسا�سي  القانون  من  جماتبعه  يوما 
بإمضاء  ملزمة  الشركة  جتصبح 

إحداى الشريكتين في التديي1.
: من فاتح  الدنة االأت اعية   -  8

يناير إ 0  3 سيد 15.
مخصصة   %5  : امرباح   -  9
يقدم  جالباقي  القانوني،  لالحتياطي 

عل0 الشركاء حدب حصصهم.
0  - السجل التجاري : تم اإليداع 
القانوني لدى كتابة ضبط املحك ة 
فاتح  يوم  الرباط  ملدينة  التجارية 
  20 43 رقم  تحت  سيد 15  202 
بالسجل  الشركة  تسجيل  جتم 

التجاري تحت رقم 16261 .
مقتطف جبيان لإلشهار

293 P

DYNA MARKET
شركة محدجسة املدؤجلية ذات 

شريك جاحد
املقر االأت اعي : تجزئة مع ورة 

احصين، ع ارة 7 2، متجر رقم 3، 
سال الجديدة

السجل التجاري سال 33889
نقل حصص الشركة

العام  الج ع  حدب  تقرر 
االستثنائي بتاريخ 27 أكتوبر  202.

جينقل  يبيع  رضا  مكوار  الديد 
للديد الصطة ع ر، جهو مقبول من 
سرهم    00 بقي ة  سه ا   10 قبله، 

لكل منها مدفوعة بالكامل.
املداه ات معرجضة عل0 النحو 

التا ي :
مبلغ  يجلب  رضا  مكوار  الديد 

00.000  سرهم.
من  رضا  مكوار  الديد  استقالة 

منصب مدير مدي1 للشركة.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيي1 
ذات  املدؤجلية  محدجسة  شركة  إ 0 

شريك جاحد.
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جفقا لذلك، تم تعديل املاسة  ، 3 
ج6 جاملاسة 7 من النظام امسا�سي.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحك ة  لدى  التجاري 
بدال يوم 1  نوف 15  202 تحت رقم 

.37799
294 P

ICON HILL
شركة محدجسة املدؤجلية

املقر االأت اعي : مج وعة 3، شارع 
املدي1ة الخضراء، إقامة اسريس 2، 
ع ارة 1 ، مكتب رقم 1، بطانة، 

سال
السجل التجاري سال 32079

نقل حصص الشركة
تقرر حدب الج ع العام االستثنائي 
بتاريخ 29 أكتوبر  202 نقل حصص 

الشركة ICON HILL من :
يبيع  الصندي،  شريف  الديد 

جينقل إ 0 :
الديد مح د العربي عواس الذي 

قبله 200 حصة من 00  سرهم ؛
قبله  الذي  عواس  أح د  الديد 

200 حصة ب 00  سرهم ؛
الديدة لبنى عواس التي قبلته 00  

حصة ب 00  سرهم.
م ثلة   STE MYOSOTIS شركة 
يبيع  مح د  عواس  الديد  طرف  من 

جنقل حصصها إ 0 :
قبله  الذي  مح د  عواس  الديد 

90  حصة ب 00  سرهم ؛
الديد عواس اسريس الذي قبله 60 

حصة ب 00  سرهم ؛
قبلته  التي  عواس  أمينة  اآلندة 

00  حصة ب 00  سرهم ؛
الديدة فطومة نصي1ي التي قبلته 

10  حصة ب 00  سرهم.
 6 املاسة  تعديل  تم  لذلك،  جفقا 

جاملاسة 7 من النظام امسا�سي.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحك ة  لدى  التجاري 
بدال يوم 21 نوف 15  202 تحت رقم 

.37880
295 P

EPIL CLINIC CASABLANCA
SARL

في  العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 
22 أكتوبر  202 بالدار البيضاء.

مركز للعناية   : الهدف االأت اعي 
بالتج يل.

رأس ال الشركة : 00.000  سرهم 
فئة  من  حصة    000 إ 0  مقد ة 
00  سرهم للحصة جاملقد ة كالتا ي :
 100 الديد عبد الكريم شرفاجي 

حصة ؛
 330 الديد اح د ع راني حن�سي 

حصة ؛
الديدة نزهاء اأعاسة 70  حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
عين   ، 6 رقم  ع ارة   : املقر 

حرجسة، الدار البيضاء.
الكريم  عبد  الديد   : التديي1 
شرفاجي جالديد اح د ع راني حن�سي.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.12348 
296 P

CARRIAGE
SARL

شركة محدجسة املدؤجلية
رأس الها : 3.100.000 سرهم

املقر الرئي�سي : 6 -8  زنقة مرسجخ، 
الدار البيضاء

العام االستثنائي  الج ع  ب وأب 
أكتوبر  202   1 في  البيضاء  بالدار 
 CARRIAGE SARL قرر شركاء شركة
مقرها  سرهم،   3.100.000 رأس الها 
االأت اعي 6 -8  زنقة مرسجخ، الدار 

البيضاء.
للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 
الدار  مرسجخ،  زنقة    8- 6  : من 
البيضاء إ 0 العنوان التا ي : 39- 4 زنقة 
بوركون،  حي  ناضوض،  غوستاف 

الدار البيضاء.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
املحك ة  الضبط  بكتابة  القانوني 
فاتح  في  البيضاء  بالدار  التجارية 
سيد 15  202 تحت رقم 3 8026.

297 P

COGHM BRANCH
SUCCURSALE

املقر االأت اعي للشركة : 7 زنقة 

بنزرة، الطابق 2، حدان، الرباط
رقم السجل التجاري :  3708 

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

في  املؤرخ  امم  لشركة   االستثنائي 

مدي1  تعيين  تم  سبت 15  202    1

 Pierre Raillard أديد للشركة الديد

ك دي1 جحيد للشركة.

 : املدي1  استقالة  لقبول  تبعا 

.Julian Maurice Williams

  2 جتغي1 مقرها الكائن سابقا ب 
إ 0  الرباط  حدان،  تطوان،  زنقة 
حدان،   ،2 الطابق  بنزرة،  زنقة   7

الرباط.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نوف 15    7 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 202 تحت رقم 72 9  .

298 P

FALITECH SERVICES
SARL AU

إنشاء شركة
ب قت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 

في تاريخ 29 أكتوبر  202 تم تأسيس 

الشركة ذات املواصفات التالية :

 FALITECH SERVICES : التد ية

.SARL AU

املقر االأت اعي : 41 شارع فرندا، 
رقم 8، أكدال، الرباط.

الرأس ال  حدس   : الرأس ال 

0.000  سرهم.

الغرض : أع ال الت1كيبات الكهربائية.

الشركاء : أيوب الكندري.

املدي1 : أيوب الكندري.

الدنة املالية :  202.

السجل التجاري : تم تقييد الشركة 

بالسجل التجاري باملحك ة التجارية 

فاتح سيد 15  202  بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم  1627  جاإليداع القانوني 

تحت رقم 49 20 .

299 P

STE TAZEKKA GUARD
SARL AU

شركة تازيكا للحراسة
الشكل القانوني للشركة : شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الواحد
املقر االأت اعي للشركة : تجزئة 

 رياض الح د، ع ارة ريان 2، 
شقة 3، شارع طارق بن زياس، ت ارة

بتاريخ  العرفي  العقد  ب قت�سى 
يوم  جاملسجل  نوف 15  202   23 
24 نوف 15  202 تم من خالله اتخاذ 

القرارات اآلتية :
 STE SKY تغيي1 اسم الشركة من 
 GARDIENNAGE SARL à STE

.TAZEKKA GURD SARL AU
 SKY INVEST SARL AU شركة 
قررت بيع أ يع امسهم التي ت لكها 
 100 للحراسة»  «تازيكا  شركة  في 
: بعد هذا  حصة للديد خالد لكحل 
النقل لألسهم فإن رأس ال الشركة 
 : املذكورة توزيعها عل0 النحو التا ي 

00.000  سرهم :
الديد خالد لكحل 000  حصة.

تغيي1 الشكل القانوني للشركة من 
.SARL AU 0 إ SARL

تحديث القانون امسا�سي للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سيد 15   2 بتاريخ  بت ارة  االبتدائية 
السجل   2328 رقم  تحت   202 

التجاري 27987 .
300 P

KHAMSAZEN GROUPE
SARL

تأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
تم تأسيس شركة  نوف 15  202    6
ذات مدؤجلية محدجسة باملواصفات 

التالية :
 KHAMSAZEN  : التد ية 

.GROUPE SARL
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مدؤجلية محدجسة.
االستشارات   : االأت اعي  الهدف 

اإلسارية.
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رأس املال : 0.000  سرهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
يناير  فاتح  من   : املالية  الدنة 
سيد 15 من كل سنة ما عدا  إ 0  3 

الدنة امج 0 من تاريخ التسجيل.
ابن  شارع   ،19  : املقر االأت اعي 

سينا، شقة   ، أكدال، الرباط.
التديي1 : الديدة مونتينيز ماريون 

راشيل.
رقم السجل التجاري : 1 163 .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاري  بالسجل  بالرباط  التجارية 

تحت رقم 20209 .
301 P

 EXTRA MUROS
CONSULTING

SARL AU
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رأس الها : 00.000  سرهم
تأسيس شركة

ب وأب عقد عرفي حرر بالرباط 
جضع  تم  نوف 15  202   9 بتاريخ 
ذات  لشركة  امسا�سي  القانون 

املدؤجلية املحدجسة بامل يزات التالية :
 EXTRA MUROS  : التد ية 

.CONSULTING SARL AU
املقر الرئي�سي : مبنى 36، أم كلثوم، 

شقة رقم 6، أكدال، الرباط.
رأس ال الشركة : حدس في 00.000  
000  حصة بقي ة  سرهم مقدم إ 0 

00  سرهم للحصة الواحدة.
املداعدة   : االأت اعي  الهدف 

القانونية جالضريبية.
التديي1 : الديد أح د أمين حكيمي.
تكوين  أأل  من   %5  : امرباح 
رصده  يتم  الباقي  قانوني  احتياطي 

تبعا لقرار الج ع العام.
الدنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 
جتنتهي في  3 سيد 15 من كل سنة ما 
تاريخ  من  تبتدئ  امج 0  الدنة  عدا 

تسجيلها بالسجل التجاري.
سنة تبتدئ من تاريخ   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

التجارية  باملحك ة  اإليداع  تم 
ملدينة الرباط تحت رقم 96 20 .

تم تسجيل الشركة بالسجل التجاري 
ملدينة الرباط تحت رقم  1630 .

302 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

HL BROTHERS
SARL AU

تأسيس شركة ذ.م.م ش.ج
تأسيس  تم  ب قت�سى عقد عرفي 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م ش.ج.
 HL  : االأت اعي  اللقب 

.BROTHERS SARL AU
الديدة   : جاملداهم  الشريك 
  A774314 ب.ج.ط  االسري�سي،  ليل0 

000 سهم.
ليل0  الديدة   : الوحيدة  املدي1ة 

االسري�سي.
رأس املال : 00.000  سرهم.

النشاط : أشغال مختلفة.
أ يع اللوازم جامسجات املكتبية.

مختلف أنواع التجارة.
املدة : 99 سنة.

شارع ابراهيم   16 رقم   : العنوان 
 2 رقم  الطابق   16 ع ارة  الرجساني 

املحيط الرباط.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط بتاريخ فاتح سيد 15 
التجاري  السجل  رقم  تحت   202 

. 163 7
للبيان

303 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

 MOVA TRANSLATION & PR
AGENCY
SARL AU

تأسيس شركة ذ.م.م ش.ج
تأسيس  تم  ب قت�سى عقد عرفي 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م ش.ج.
 MOVA  : االأت اعي  اللقب 
 TRANSLATION & PR AGENCY

.SARL AU

الديدة   : جاملداهم  الشريك 
ب.ت  سجم15جفدكا،  ايليزافيتا 

A013337D  000  سهم.
الديدة   : الوحيدة  املدي1ة 

ايليزافيتا سجم15جفدكا.
رأس املال : 00.000  سرهم.
النشاط : تديي1 جاإلرشاسات.

املت1أم.
تنظيم جتأطي1 أ يع امحداث.

املدة : 99 سنة.
فرندا  شارع   16 رقم   : العنوان 

الطابق 4 أكدال الرباط.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط بتاريخ فاتح سيد 15 
التجاري  السجل  رقم  تحت   202 

. 16281
للبيان

304 P

 DON INTERNATIONAL
COMPANY

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
شريك جحيد

رأس الها 00.000  سرهم
رقم 1  شارع امبطال، شقة رقم 4، 

أكدال، الرباط
تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية

املؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   -  I
نوف 15  202،    0 يوم  بالرباط 
تح ل  جالتي  شركة  تأسيس  تم  قد 

الخصائص التالية :
 DON  : اإلسم 
.INTERNATIONAL COMPANY

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مدؤجلية محدجسة ذات شريك جحيد.
استي1اس   : االأت اعي  الهدف 

جتصدير.
التوزيع جالتجارة.

رأس ال الشركة : 00.000  سرهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إ 0   : الدنة املالية 
 3 سيد 15 من كل سنة ماعدا الدنة 

امج 0 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شارع    1 رقم   : االأت اعي  املقر 
أكدال،   ،4 رقم  شقة  امبطال، 

الرباط.

التديي1 : أنيطت مه ة التديي1 إ 0 

 DONATUS CHUKWUDI الديد 

IBEH لفت1ة غي1 محدجسة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  التجاري 

بالرباط.
رقم السجل التجاري : 16213 .

305 P

ZAHITEL
SARL AU

استثنائي  عام  أ ع  ب قت�سى 
حرر في الرباط 26 نوف 15  202 قرر 

 ZAHITEL الشريك الوحيد للشركة 

SARL AU ما يلي :

 42 : من  املقر االأت اعي  تحويل 
زنقة عبد الكريم الديوري شقة رقم 

الدفلي  الطابق  مدغشقر  شارع   4

الرباط إ 0 : راس أنان انوال ع ارة 
رقم 6 شقة رقم 1 الوفاق ت ارة .

القانون  من   4 املاسة  تعديل 

امسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانون بكتابة الضبط 

باملحك ة التجارية الرباط تحت رقم 

. 20 17

306 P

EL QASRY PROMOTION
SARL AU

ب قت�سى أ ع عام استثنائي حرر 

في الرباط 05/11/2021 قرر الشركاء 

 EL QASRY PROMOTION الشركة

ش.م.م ما يلي : 

تحويل املقر االأت اعي من : شارع 
42 زنقة عبد الكريم الديوري ع ارة 

الطابق الدفلي  04 شارع مدغشقر  
مارسيل  الرايس  زنقة   : إ 0  الرباط. 

ع ارة 6 شقة 0  القبيبات الرباط. 
القانون  من    4 املاسة  تعديل 

امسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانون بكتابة الضبط 

باملحك ة التجارية بالرباط تحت رقم 

16 20  بتاريخ 2021/12/01.

307 P
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ائت انية أسفار كونداي
شقة رقم 4 أنان النهضة   الرباط

الهاتف : 0137729760

SONAFOR
SARL AU

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة من شريك جاحد

تأسيس  تم  ب قت�سى عقد عرفي 
من  محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

شريك جاحد :
 SONAFOR  : االأت اعي  اللقب 

.SARL AU
العزيز  عبد  الديد   : الشركاء 
  000 :  X 2008  بومهدي ب.ج.ط

سهم.
العزيز  عبد  الديد   : املدي1 

بومهدي.
رأس املال : 00.000  سرهم.

النشاط : التنظيف الصناعي.
حفر اآلبار.

نقل البضائع.
أ يع أع ال التطوير.

املدة : 99 سنة.
1  شارع امبطال،  : رقم  العنوان 

شقة رقم 4، أكدال، الرباط.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نوف 15   21 يوم  بالرباط  التجارية 
السجل   ، 20043 تحت رقم   202 

التجاري رقم  1 16 .
للبيان

308 P

 SABLES DORES
LOGISTIQUES
تعديالت قانونية

 SABLES DORES  : التد ية 
.LOGISTIQUES

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  جذات  املحدجسة  املدؤجلية 

الوحيد.
املح دي  الحي   : الرئي�سي  املقر 
 B الطابق الثاني ع ارة رقم   39 زنقة 

العيون.
الج ع  ملداجالت  طبقا   : املوضوع 
نوف 15  202   21 الغي1 عاسي بتاريخ 

قرر املشاركون ما يلي :

إضافة أنشطة أديدة للشركة: 
بالنقل  املتعلقة  امنشطة  أ يع 
البضائع  نقل  جالدج ي،  الوطني 

لحداب الغي1 ...
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت  نوف 15  202   29 بتاريخ 

.2021/3629
309 P

STE RENGO SUD SARL AU
العنوان : حي موالي رشيد رقم 00  بوأدجر

رأس الها : 0.000  سرهم

 STE TRANSPORT
BOLMANX

SARL
بتاريخ  عرفي  عقد  ب وأب 
28 أكتوبر  202 قرر الشركاء ما يلي :
العالمي  خياطي  الديد  تفويت 
100 سهم من حصته إ 0 الديد نور 

الدين ايدبويش.
التديي1 : يعهد إ 0 الديد إبراهيم 
الدين  نور  جالديد  بيشو  ايت 

ايدبويش ملدة غي1 محدجسة.
باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 
االبتدائية بالعيون بتاريخ  2 نوف 15 

 202 تحت رقم 3533/21.
310 P

STE MALOULI SERVICES
SARL AU

رأس الها 00.000  سرهم
مقرها : ساحة اخناتة بنت بكار 

ع ارة فهد رقم   العيون
تعديل قانوني

الشريك  قرار  ملحضر  طبقا 
الوحيد بتاريخ 29 نوف 15  202 ت ت 

املصاسقة عل0 ما يلي :
توسيع الهدف االأت اعي للشركة 

بإضافة امنشطة التالية :
أشغال الشبكات املحلية جكابالت 

الهاتف.
أشغال صيانة تيليكوم.

جالهاتف  الكهربائي  الت1كيب 
جالشبكات جتيليكوم.

أشغال تيليكوم مختلفة جامشغال 
الع ومية.

جتصدير  استي1اس  عامة،  تجارة 
بالهدف  املتعلقة  املواس  أ يع 

االأت اعي.
تجارة مواس البناء جالعقاقي1.

للبنايات  العامة  الكهرباء  أشغال 
جالصناعية.

أشغال اإلنارة الع ومية.
أشغال النظافة جالحراسة.

امشغال الغابوية.
جاملداحات  الحدائق  تهيئة 

الخضراء.
تحيين القانون امسا�سي للشركة .

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ  بالعيون  االبتدائية  باملحك ة 
رقم  تحت  سيد 15  202  فاتح 

.2021/3657
311 P

STE MASTEING SERVICE
SARL

السجل التجاري رقم 30011
تعديل

ب قت�سى عقد عرفي بين الشركاء 
تم   2020 نوف 15   26 بتاريخ  مؤرخ 
إأراء تغيي1 بالشركة عل0 النحو التا ي:
الديد  من  حصة   100 بيع   -   
اس اعيل  الديد  إ 0  خطاري  سعيد 
في  الحصص  مج وع  ليصبح  بامو 
ملكية الديد اس اعيل بامو هي 000  

حصة.
تد ية الديد اس اعيل بامو   -  2

كشريك جمدي1 جحيد للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع 
االبتدائية بالعيون بتاريخ فاتح سيد 15 

 202 تحت رقم 2021/3670.
312 P

REGAL EXPRESS
SARL AU

التصفية النهائية للشركة
غي1  العام  الج ع  قرار  ب قت�سى 
بتاريخ  بالرباط  املنعقد   العاسي 
3 نوف 15  202 قرر الشريك الوحيد 
 REGAL EXPRESS SARL لشركة 

شقة   32 مقرها الرئي�سي ع ارة   AU
اقامة أنان النهضة حي النهضة   21

الرباط ما يلي :
التصفية النهائية للشركة.

الدرغيني  الغا ي  الديد  تعيين 
ك صفي للشركة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
املحك ة  لدى  الضبط  بكتابة 
نوف 15   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 202 تحت رقم 8  20 .
313 P

 SOCIETE INTER PROJET DE
CONSTRUCTION

SARL
في  املسجل  العقد  عل0  بناء 
9 سبت 15  202 تم الج ع االستثنائي 
 SOCIETE INTER PROJET لشركة 
شركة   DE CONSTRUCTION
مقرها  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 
 7- االأت اعي محاج الرياض ع ارة 
الرباط رأس الها  محالت  13-1    9
0.000 4. 4 سرهم مسجلة بالسجل 
جاقت1ح     9327 التجاري تحت رقم 

الج ع العام ما يلي :
ب بلغ  الشركة  رأس ال  تخفيض 
سرهم    6.470.000 قدره  أق�سى 
سرهم   4 .4 0.000 من  لخفضها 
سرهم بإعاسة شراء   24.940.000 إ 0 

64.700  سهم بهدف إلغائها.
للنظام   7 ج   6 البندين  تحديث 

امسا�سي للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط بتاريخ فاتح سيد 15 

 202 تحت رقم 71 20 .
314 P

CDG CAPITAL GESTION
شركة مداه ة

رأس الها 000.000.  سرهم
املقر االأت اعي :  0  شارع املدي1ة 

الخضراء الطابق الثالث - الدار 
البيضاء

تعيين مدير عام منتدب
  1 بتاريخ  محضر  ب قت�سى 
اإلسارة  مجلس  قرر  أكتوبر  202 

مديرا  العشاب  رشيد  الديد  تعيين 

عاما منتدبا للشركة.
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بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 
نوف 15  202   26 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 802006.
من أأل اإليداع جالنشر

مجلس اإلسارة

315 P

CDG CAPITAL GESTION
شركة مداه ة

رأس الها 000.000.  سرهم
املقر االأت اعي :  0  شارع املدي1ة 

الخضراء الطابق الثالث - الدار 
البيضاء

استقالة متصرف - تجديد مهام 
متصرفة

7  يونيو  ب قت�سى محضر بتاريخ 
إن الج عية العامة العاسية   ،202 

قد :
تأكدت من استقالة الديد مهدي 

بوريس من مهام بصفة متصرف.
قررت تجديد مهام الديدة جفاء 
ستة  ملدة  متصرفة  بصفة  مريوح 

سنوات.
اإليداع القانوني :

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 
نوف 15  202   26 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 802001.
من أأل اإليداع جالنشر

مجلس اإلسارة

316 P

عقد تديي1 حر مصل تجاري
 6 في  ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ 
ح يد  الديد  أعطى  سبت 15  202 
التعريف  لبطاقة  الحامل  بلحدن 
املقيم   ،48203 أ  رقم  الوطنية 
زنقة   1 بلوك ج    3 قطاع  بالرباط، 
الحلحال حي رياض حق التديي1 الحر 
بالرباط،  الكائن  التجاري  لألصل 
الشيخ سيف  مسجد   3 مخزن رقم 
لفائدة  الرياض  حي  الصنوبر  شارع 
الحامل  برعوس  أمين  مح د  الديد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
 68 الرباط،  في  املقيم  أ694477، 
  8 شارع عبد الرحيم بوعبيد قطاع 

  ) جاحدة  سنة  ملدة  الرياض،  حي 
  0 إ 0  سبت 15  202    0 من  سنة) 
سبت 15 2022 قابلة للتجديد باتفاق 
قي ته  شهري  مبلغ  مقابل  ض ني 

0.000  سرهم.
ب ثابة مقتطف جبيان

317 P

ZEFT FETOUAKA
SARL AU

سجل تجاري سال 6193 
حل الشركة

الرباط  في  مؤرخ  عقد  ب قت�سى 
قرر املدي1  نوف 15  202    2 بتاريخ 
 ZEFT FETOUAKA الوحيد لشركة 
  0.000 رأس الها  جالتي   SARL AU
سرهم جمقرها سجار زرسال الحوزية 2 

الرقم 64 بوقناسل سال ما يلي :
حل للشركة.

تعيين مصفي الشركة في شخص 
الديد مي ون املصطفى.

تحديد مقر حل الشركة في سجار 
زرسال الحوزية 2 الرقم 64 بوقناسل 

سال.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 باملحك ة االبتدائية بدال بتاريخ 

نوف 15  202 تحت رقم 37877.
318 P

شركة بيست البور
ش.م.م ش.ج

  م ر أح د التجام، الشقة 2، 
حصين- سال الجديدة

العام  الج ع  ملحضر  تبعا 
االستثنائي للشركاء بتاريخ 1  نوف 15 
   1 املسجلة في الرباط بتاريخ   202 

نوف 15  202 تقرر ما يلي :
من  الشركة  رأس ال  رفع 
 3.000.000 إ 0  سرهم    .000.000

سرهم.
تحيين النظام امسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بدال  االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت  نوف 15  202   29 بتاريخ 

.37924
319 P

شركة بيست البور
ش.م.م ش.ج

  م ر أح د التجام، الشقة 2، 
حصين- سال الجديدة

العام  الج ع  ملحضر  تبعا 

أبريل    4 بتاريخ  االستثنائي للشركاء 

  21 املسجلة في الرباط بتاريخ   20 6

أبريل 6 20 تقرر ما يلي :

لـ  العربي  الجي1اري  الديد  بيع 
الديد عيداجي  لفائدة  100 حصة 

الحدن.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيي1 

مدؤجلية  ذات  شركة  لتصبح 

محدجسة ذات شريك جحيد.

تحيين النظام امسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بدال  االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت  نوف 15  202   29 بتاريخ 

.37923

320 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سنت1،  30 شارع

عبد املومن، مكتب رقم 64، الدار البيضاء

ASSUR’WELL
شركة محدجسة املدؤجلية ذات 

شريك جحيد

الرأس ال : 0.000  سرهم

مقرها االأت اعي : 46 شارع 

الزرقطوني الطابق الثالث شقة رقم 

6 الدار البيضاء

إنشاء شركة محدجسة املدؤجلية 
ذات شريك جحيد

  8 ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
ت ت صياغة القانون  أكتوبر  202 

التأسي�سي لشركة محدجسة املدؤجلية 

عل0  خصائصها  جحيد  شريك  ذات 

النحو التا ي :

.ASSUR’WELL : اسم الشركة

هدف  يتجل0   : الشركة  نشاط 

الشركة في املغرب أج في أي بلد آخر 

إن كان لحدابها أج من أأل شخص 

آخر في :

بامع ال  املتعلقة  النصيحة 

جالنصائح اإلسارية امخرى.

النصيحة في العالقات بين الزبناء.

الهيكلة  إعاسة  في  االستشارة 

جالت ويل  جاالست1اتيجية  جاالستث ار 

جالتنظيم.

مشرجع  مي  جالدعم  املداعدة 

سراسة جع ل الخ15اء املتعلق بنشاط 

الشركة.

املشاركة املباشرة أج غي1 املباشرة 

في أ يع الشؤجن التجارية املرتبطة 

خالل  من  الذكر  الدالقة  بامشياء 

جكاالت  أج  أديدة  شركات  إنشاء 

طريق  عن  أج  نوعها  كان  كيف ا 

املداه ة.

الع ليات  كل  عامة  جبصفة 

املنقولة  التجارية  العقارية،  املالية، 

عالقة  لها  جالتي  املنقولة  غي1  أج 

مباشرة أج غي1 مباشرة بهدف الشركة 

جالقابلة لتدهيل رقيها جتحقيقه.

سرهم    0.000 قي ته   : الرأس ال 

  00 بقي ة  حصة    00 إ 0  قد ة 

إ 0  بكاملها  مدندة  للواحدة،  سرهم 

.Assur’Bien حصة شركة

مقر الشركة : 46 شارع الزرقطوني 

الدار   6 رقم  شقة  الثالث  الطابق 

البيضاء.

املدة : 99 سنة انطالقا من تاريخ 

تسجيلها بالسجل التجاري.

كليك  الديدة   : التديي1  هيئة 

فرانك  أرجم  جالديد  موريدو 

اجليفري ك دي1 ين ملدة غي1 محدجسة.

من فاتح يناير إ 0   : الدنة املالية 

غاية  3 سيد 15.

حول امرباح   : االحتياط القانوني 

تقتطع  5% مأل صندجق االحتياطي 

القانوني.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 

بواسطة  البيضاء  بالدار  التجارية 

لوالية  لالستث ار  الجهوي  املركز 

الدار البيضاء.
هيئة التديي1

321 P
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ALLIANCE EXPERTISE
مقر الشركة : املعراج سنت1،  30 شارع

عبد املومن، مكتب رقم 64، الدار البيضاء

IDEA MAROC
شركة محدجسة املدؤجلية

الرأس ال : 2.100.000 سرهم
مقرها االأت اعي : 97، زنقة بيي1 

بارجن، الدار البيضاء
املرقم بالسجل التجاري  3466
التعريف الضريبي رقم 49 066 

رفع جخفض رأس ال الشركة
العام  الج ع  عل0  بناء   -   
أكتوبر   21 في  املؤرخ  االستثنائي 

 202، تم تقرير ما يلي :
بقي ة  الشركة  رأس ال  رفع 
إ 0  نقله  ليتم  سرهم    .000.000
  0.000 بإنشاء  سرهم   3.100.000
سرهم    00 بقي ة  أديدة  حصة 
مدفوعة بالكامل من قبل املداه ين 

لصالح الشركة.
بقدر  الشركة  رأس ال  خفض 
سرهم جذلك بامتصاص    .000.000

الخدائر.
يت1تب عن ذلك تعديل املاسة 6 ج7 

من النظام الداخلي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
بالدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 
نوف 15  202،   8 بتاريخ  البيضاء 

تحت الرقم  79927.
3 - تم التسجيل بالسجل التجاري 
تحت الرقم  نوف 15  202   8 بتاريخ 

38287 من السجل الت1تيبي.
املدي1

322 P

ALLIANCE EXPERTISE
مقر الشركة : املعراج سنت1،  30 شارع

عبد املومن، مكتب رقم 64، الدار البيضاء

MAANA DESIGNERS
شركة محدجسة املدؤجلية

الرأس ال : 210.000 سرهم
مقرها االأت اعي : 47، زنقة 

لفيونت، الشقة A4، الطابق الرابع، 
الدار البيضاء

املرقم بالسجل التجاري 347033
التعريف الضريبي رقم  871463 

تغيي1 مدي1  الشركة
العام  الج ع  عل0  بناء   -   
2 نوف 15  االستثنائي العام املؤرخ في 

 202، تم تقرير ما يلي :
استقالة الديد ح زة الذهبي من 

مهامه ك دي1.
الغشتي1  مريم  الديدة  تعيين 

مدي1ة للشركة ملدة غي1 محدسة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
للدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 
نوف 15  202،   24 بتاريخ  البيضاء 

تحت الرقم 138 80.
3 - تم التسجيل بالسجل التجاري 
24 نوف 15  202 تحت الرقم  بتاريخ 

40473 من السجل الت1تيبي.
املدي1

323 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سنت1،  30 شارع

عبد املومن، مكتب رقم 64، الدار البيضاء

LM MEDIC
شركة محدجسة املدؤجلية

الرأس ال : 00.000  سرهم
مقرها االأت اعي : 7  م ر الطريق 

امخضر الرميطاج الدار البيضاء
إنشاء شركة محدجسة املدؤجلية 

 21 ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
ت ت صياغة القانون  أكتوبر  202 
التأسي�سي لشركة محدجسة املدؤجلية 
عل0  خصائصها  جحيد  شريك  ذات 

النحو التا ي :
.LM MEDIC : اسم الشركة

هدف  يتجل0   : الشركة  نشاط 
الشركة في املغرب أج في أي بلد آخر 
إن كان لحدابها أج من أأل شخص 

آخر في :
جالتصدير،  جاستي1اس  جبيع  شراء 
جامأهزة  املنتجات  جتصنيع  جإعداس 
شبه  الطبية،  جشبه  الطبية 
جمدتحضرات  جالطبية  الصيدالنية 
التج يل جالعطور جأ يع املشتقات 

أج ما شابه ذلك.
جاملداعدة  جاالستشارات  تعزيز 
املنتجات  أ يع  للتدويق  التقنية 
جشبه  الطبية  الصيدالنية،  جاملواس 
التج يل  جمدتحضرات  الطبية 
جالعطور جأ يع املشتقات أج ما شابه 

ذلك.

املديرين  جتوظيف  اختيار 

التنفيذيين جاملتخصصين جتدريبهم في 

مجال التدويق جالت1جيج له.

إأراء أ يع الدراسات جامحداث 

جالحلقات  جالندجات  جاالأت اعات 

عل0  جاالأت اعات  الدراسية 

الصعيدين الوطني جالدج ي من أأل 

التقارب بين املنتجين جاملدتهلكين.

الوكاالت،  أ يع  جتشغيل  إنشاء 

جالفرجع.

بج يع أشكاله،  الخلق جاالقتناء 

املداه ة، التباسل، اإليجار، التحول.

ت ثيل العالمات التجارية امأنبية 

جالشركات.

املشاركة املباشرة أج غي1 املباشرة 

في أ يع الشؤجن التجارية املرتبطة 

خالل  من  الذكر  الدالقة  بامشياء 

جكاالت  أج  أديدة  شركات  إنشاء 

طريق  عن  أج  نوعها  كان  كيف ا 

املداه ة.

الع ليات  كل  عامة  جبصفة 

املنقولة  التجارية  العقارية،  املالية، 

عالقة  لها  جالتي  املنقولة  غي1  أج 

مباشرة أج غي1 مباشرة بهدف الشركة 

جالقابلة لتدهيل رقيها جتحقيقه.

  00.000 قي ته   : الرأس ال 

000  حصة بقي ة  سرهم قد ة إ 0 

منها  مدند  للواحدة،  سرهم    00

100 حصة إ 0 الديد حدن املعاليج 

مح د  الديد  إ 0  حصة   100 ج 

العدري.

الطريق  م ر    7  : الشركة  مقر 

امخضر الرميطاج الدار البيضاء.

99 سنة انطالقا من تاريخ   : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

حدن  الديد   : التديي1  هيئة 
العدري  مح د  جالديد  املعاليج 

ك دي1 ين ملدة غي1 محدجسة.

من فاتح يناير إ 0   : الدنة املالية 

غاية  3 سيد 15.

حول امرباح   : االحتياط القانوني 

تقتطع  5% مأل صندجق االحتياطي 

القانوني.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 

بواسطة  البيضاء  بالدار  التجارية 

املركز الجهوي لالستث ار لوالية الدار 

البيضاء.
هيئة التديي1
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ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سنت1،  30 شارع

عبد املومن، مكتب رقم 64، الدار البيضاء

AS DE COEUR

شركة محدجسة املدؤجلية ذات 

شريك جحيد

الرأس ال : 00.000  سرهم

مقرها االأت اعي : الحي الصناعي 

بن ديك سيدي عث ان مج وعة 

 0 ، الدار البيضاء

املرقم بالسجل التجاري 231699

التعريف الضريبي رقم 40390071

نقل املقر االأت اعي
  - بناء عل0 قرار الشريك الوحيد 

تم تقرير  سبت 15  202،   29 بتاريخ 

ما يلي :

املوأوس  االأت اعي  املقر  نقل 

بن ديك  الصناعي  بالحي  حاليا 

الدار  سيدي عث ان مج وعة  0 ، 

البيضاء إ 0 العنوان التا ي :

اممل  سيار  إقامة  الجديدة  طريق 

  0 الطابق امجل الرقم   -  4 الع ارة 

الدار البيضاء.

يت1تب عن ذلك تعديل املاسة 4 من 

النظام الداخلي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

بالدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 

نوف 15  202،   8 بتاريخ  البيضاء 

تحت الرقم 799273.

3 - تم التسجيل بالسجل التجاري 

تحت الرقم  نوف 15  202   8 بتاريخ 

38289 من السجل الت1تيبي.
املدي1
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 SOCIETE TASHILAT AL
  MANAMA

 Constitution d’une société
 S.A.R.L AU

بفاس  عرفي  عقد  ب قت�سى   -   
تأسيس  تم   03/11/2120 بتاريخ 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 
بالخصائص  تت يز  جحيد  بشريك 

التالية :
 TASHILAT AL   :   تد ية الشركة
MANAMA  ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جحيد.
الهدف االأت اعي:  

تحويل امموال.
  60 متجر   : االأت اعي  املقر 
االرضية  القطعة  من  املنامة  بشارع 

62 مونفلوري    فاس.   
من تاريخ   سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي
فاتح  من   : املحاسباتية  الدنة 

يناير  إ 0   3 سيد 15 من كل سنة.
مبلغ  في  محدسة   : الرأس ال 

00.000 سره ا (مئة ألف سرهم).
 مجزأة   إ 0   000  حصة بقي ة 
موزعة  حصة  لكل  سرهم    00.00

كالتا ي :
كنيني            الدين  سيف  الديد 

000    سهم.
مج وع امسهم : 000  سهم.

من  مدي1ة  الشركة   : التديي1  
طرف الديد سيف الدين كنيني.                
القانوني  اإليداع  تم   (4
لالستث ار  الجهوي  باملركز  للشركة 
عدس   تحت  مكناس   – بفاس 
نوف 15   24 بتاريخ   M1687/2021
  70447 التجاري  السجل   202 
الضريبة املهنية عدس  3003972 .
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 SOCIETE GNINE
تعــديــالت قانونيـة

االستثنائي  العـام  الج ع  إثر  عل0 
ملدـاهم «SOCIETE GNINE»  شـركة 
ذات  املحـدجسة  املدؤجلية  ذات 
رأس ـالها  البـالغ  الـواحـد،  املدـاهـم 

مقرها  جالكـائن  سرهم    0.000.000
االأت ـاعــي بـالزنقـة  0 الحـي الحجـري 
سـاحـة املقـاجمــة ع ـارة الحڴـونيـة رقـم 

01 العيـون ، تقـرر مايلـي:
حصص  مج ـوع  تفـويت 
لحدـن  الديـد  حصـة)    00000(

البـاز  لفـائـدة سعيـد البـاز،
كتـابة  لدى  القـانوني  اإليـداع  تـم 
الضـبط باملحـك ة االبتدائيـة بالعيون 
بتـاريخ فاتح سيد 15  202 تحت رقم 

.2021/3661
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 SOCIETE MAISON
BENCHERIF
RC N° 08887

تديي1 حر مصل تجاري
مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قت�سى 
تلقاه  نوف 15  202،   22 بتاريخ 
بفاس،  موثق  سعد  سقاط  امستاذ 
 SOCIETE MAISON» أعطت شركة
مقرها  ش.م.م   «BENCHERIF
االأت اعي بفاس، شارع امللك حدين 
ي ثلها   6 رقم  متجر   2 أمين  إقامة 
بنشريف،  جسغي1ي  أنس  الديد 
شركة  لفائدة  الحر  التديي1  حق 
شريك  ذات  ش.م.م   «MBNTISS»
الناضور،  االأت اعي  مقرها  جاحد 
شارع التوي ة اريد ي ثلها الديد نوفل 
عبد املجيد مراك�سي، لألصل التجاري 
املخصص  للشركة،  فرع  عن  عبارة 
الكائن  شريف،  بن  امثواب  لبيع 
بطنجة، شارع مح د الداسس إقامة 
هناء الطابق امر�سي متجر رقم  20، 
لل حك ة  التجاري  بالسجل  املقيد 
التجارية بطنجة تحت رقم 08887 ، 
للتجديد  قابلة  جاحدة،  سنة  ملدة 
فاتح  بتاريخ  تبتدئ  جالتي  ض نيا، 
نوف 15   30 لتنتهي في  سيد 15  202 
2022، بدومة كرائية شهرية قدرها 
التديي1  جسيكون  سرهم،   90.000
ش.م.م   «MBNTISS» شركة  من 
مدؤجليتها  تحت  جاحد  شريك  ذات 

الخاصة.
ب ثابة مقتطف

امستاذ سقاط سعد موثق بفاس
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SAMIR BAYYOU

STE L’ATELIER DU SOURIRE
SARL AU

شـركة ذات املدؤجلية املحـدجسة 
بشريك جاحد

ب قت�سى العقد العرفي املؤرخ في 
القانون  تم جضع  أكتوبر  202    2
املدؤجلية  ذات  لشركة  التأسي�سي 
ذات  جاحد  بشريك  املحدجسة 

الخصائص التالية :
 STE L’ATELIER DU»  : التد ية 

.«SOURIRE
أ يع  جبيع  شراء   : الهدف 
املتعلقة  جاإلكددوارات  املنتجات 

بالنشاط الج ا ي العناية بالج ال.
املقر االأت اعي : زنقة اسفي م ر 

ناهد رقم 7 م ج مكناس.
في  الشركة  مدة  حدست   : املدة 
التأسيس  يوم  من  ابتداء  سنة   99
حالة الحل املدبق  النهائي باستثناء 
الت ديد املنصوص عليه في هذه  أج 

القوانين.
حدس   : االأت اعي  الرأس ال 
  00.000 في  االأت اعي  الرأس ال 
حصة من    000 إ 0  سرهم مقد ة 

فئة 00  سرهم للحصة الواحدة.
اإلسارة : يدير الشركة الديد عبد 
للشركة  جحيد  مدي1  بنجلون  االاله 

جشريك جحيد.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نوف 15   26 التجارية ب كناس بتاريخ 
 202 السجل التجاري رقم 14791.
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I.Z.I  SERVICES
SARL AU

ب قت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح 
يوليو 2020 الديد اس اعيل اجرسان 

قرر ما يلي :
حل الشركة املدبق.

اجرسان  اس اعيل  الديد  تعيين 
املصفي للشركة.

حدس  للتصفية  االأت اعي  املقر 
الرجز  عين  تجزئة     3 الرقم  في 

الصخي1ات.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سيد 15   9 يوم  بت ارة  االبتدائية 
2020 تحت رقم 4132 رقم التسجيل 

بالسجل التجاري  2660 .
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 STE AFMH
CONSTRUCTION

شركة محدجسة مدؤجلية
راس الها : 00.000   سرهم

 CHEZ TEK : مقرها االأت اعي
 EQUIPEMENT IMM30 APPT8

 RUE MLY AHMED LOUKILI
HASSAN RABAT

تاسيس شركة
 9 في  ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ 
نون15  202، تم تاسيس شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة من شريك جحيد 

جالتي تت يز ب ا يلي :
شركة   : االأت اعية  التد ية 

.AFMH CONSTRUCTION
موضوع الشركة في املغرب ك ا في 

الخارج :
البناء  أشغال  عقاري،  منعش 

جالتع ي1.
 CHEZ TEK  : االأت اعي  املقر 
 EQUIPEMENT IMM30 APPT8

 RUE MLY AHMED LOUKILI
.HASSAN RABAT

املدة : حدست مدة الشركة في 99 
سنة ابتداء من تاريخ تاسيدها النهائي 
ما عدا في حالة فسخها أج ت ديدها 
القوانين  عليه  تنص  ما  حدب 

االساسية.
  00.000 في  محدس   : الراس ال 
سرهم مقد ا ا 0 000  حصة بقي ة 

00  سرهم للحصة.
 : تديي1 الشركة من طرف الديد 

هشام بلعرأة.
تبتدئ الدنة املالية في  فاتح يناير 

جتنتهي في  3 سيد 15 من كل سنة.
جقد تم تسجيل الشركة باملحك ة 
فاتح  بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 
سيد 15  202، تحت رقم 16289 .
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DIRECTS CONSEILS MAROC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

راس الها : 0.000  سرهم
مقرها االأت اعي : الدارالبيضاء 313 زاجية 

شارع مح د الخامس جشارع املقاجمة

 STE ADVANCED
 TECHNOLOGIES AND
CHEMICALS MOROCCO

«ATCM»
SARL AU

شركة محدجسة املدؤجلية 
ذات الشريك الوحيد

راس الها : 4.000.000 سرهم
مقر الشركة : الدارالبيضاء 48  
طريق اجالس زيان زاجية زنقة ماركو 
السجل التجاري رقم : 62101

ت.ج رقم : 49 620 0
ت.م لل قاجلة : 16712700001 00

استقالة شريكة في التديي1
الوحيد  الشريك  قام 
 ADVANCED املد اة  للشركة 
 TECHNOLOGIES AND
 ،CHEMICALS MOROCCO
محدجسة  شركة   ،  ATCM باختصار 
بقبول  جحيد،  بشريك  مدؤجلية 
استقالة  ماي  202،    0 بتاريخ 
 RAJA AMZILE أمزيل  الديدة رأاء 

من مهامها كشريكة في التديي1.
تم انجاز االيداع بكتابة الضبط 
بالدارالبيضاء  التجارية  باملحك ة 
رقم  تحت  سبت 15  202،   23 في 

.793723
موأز جبيان

االسارة املدي1ة
تهامي العراقي
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DIRECTS CONSEILS MAROC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

راس الها : 0.000  سرهم
مقرها االأت اعي : الدارالبيضاء 313 زاجية 

شارع مح د الخامس جشارع املقاجمة

 STE LIBRAIRE DES
SCIENCES

SARL
شركة محدجسة املدؤجلية 
راس الها : 100.000 سرهم

مقر الشركة : الدارالبيضاء، زنقة 
طاطا رقم 21 (بوان كاري سابقا) 
السجل التجاري رقم : 36299 

الدارالبيضاء
ت.ج رقم : 030643 

ت.م لل قاجلة : 
000083834000074

استقالة مدي1 
تعيين مدي1 أج عدة مدي1ين عوضا 

عنه
قام  أبريل  202،   27 بتاريخ 

الج ع العام غي1 العاسي ب ا يلي :
ح وسة  الديد  استقالة  قبول 
 HAMMOUDA بوغالب 

BOURHALEB، من مهامه ك دي1، 
تعيين عوضا عن املدي1 املدتقيل:
بوغالب  بوشرى  الديدة 
BOUCHRA BOURHALEB، بصفة 
غي1  ملدة  جذلك  شريكة،  مدي1ة 

محدجسة.
تم انجاز االيداع بكتابة الضبط 
بالدارالبيضاء  التجارية  باملحك ة 
رقم  تحت  سبت 15  202،   24 في 

.793998
موأز جبيان

االسارة املدي1ة
بوشرى بوغالب
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DIRECTS CONSEILS MAROC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

راس الها : 0.000  سرهم
مقرها االأت اعي : الدارالبيضاء 313 زاجية 

شارع مح د الخامس جشارع املقاجمة

STE YOUPACK
SARL AU 

شركة محدجسة املدؤجلية 
ذات شريك جحيد

راس الها : 0.000  سرهم
مقر الشركة : الدارالبيضاء، زنقة 

الكابون رقم 8  
السجل التجاري رقم : 476211 

الدارالبيضاء
ت.ج رقم : 330 4723

ت.م لل قاجلة : 
002623 98000047

نقل مقر الشركة

للشريك  عاسي  غي1  قرار  ب وأب 

ابريل  202   7 في  املؤرخ  الوحيد 

شركة   ،  YOUPACK للشركة 

الشريك  ذات  املدؤجلية  محدجسة 

الوحيد، تم قرار نقل مقر الشركة :

املنطقة  الدارالبيضاء  من 

  3 قطاع  صالح،  باجالس  الصناعية 

س، تجزئة رقم 79، ا 0 الدارالبيضاء، 

زنقة الكابون رقم 8.

من   4 البند  تعديل  تم  جبالتا ي 

النظام االسا�سي.

تم انجاز االيداع بكتابة الضبط 

بالدارالبيضاء  التجارية  باملحك ة 

رقم  تحت  سبت 15  202،   30 في 

.794686
موأز جبيان

االسارة املدي1ة

عالل املراك�سي بن أعفر
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مكتب االستاذ هشام امزال

موثق بدال

II شقة رقم 0 ، ع ارة رقم 1، اقامة صفاء

ملتقى شارع مح د الخامس جلال أمينة تابريكت

STE GARWILL
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

مقرها االأت اعي : شقة رقم 2، 

ع ارة 6  سال حي ش اعو طريق 

مهدية، سيدي مو�سى تجزئة 

ياس ين، مقاطعة باب املريدة

الراس ال : 00.000  سرهم

السجل التجاري رقم : 34917

للج ع  توثيقي  عقد  ب قت�سى  

يوليو   3 بتاريخ  االستثنائي  العام 

8 20، فان الشركاء قررجا ما يلي :

شارع    1 من  الشركة  مقر  نقل 

الرباط  أكدال   ،4 رقم  االبطال، 

سال    6 الع ارة   ،2 رقم  شقة  ا 0 

سيدي  مهدية،  طريق  ش اعو،  حي 

مقاطعة باب  مو�سى تجزئة ياس ين، 

املريدة.

تعديل الفقرة االج 0 املاسة الرابعة 

من القانون االسا�سي للشركة.

بالسجل  القانوني  االيداع  تم 

بدال  االبتدائية  لل حك ة  التجاري 

رقم  تحت  نون15  202،   22 بتاريخ 

.37827
للخالصة جالبيان

مكتب االستاذ هشام امزال
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STE  NB STEEL MAROC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

بشريك جحيد
راس الها : 00.000  سرهم

مقرها االأت اعي : حي املسجد شارع 

علي جلد بوني رقم 33 مكرر الداخلة

تاسيس شركة
ب وأب عقد عرفي بتاريخ 2 نون15 
ت ت املصاسقة عل0 القانون   ،202 

املدؤجلية  ذات  لشركة  االسا�سي 

ذات  جحيد  بشريك  املحدجسة 

الخصائص التالية :

 STE BN  : التجارية  التد ية 

.STEEL MAROC

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مدؤجلية محدجسة بشريك جحيد.

أج  املختلفة  االشغال   : الهدف 

البناء.

الع ليات  أ يع  عامة  بصفة 

غي1  أج  مباشرة  بصفة  املرتبطة 

بنشاط  مباشرة  غي1  أج  مباشرة 

الشركة.

املسجد  حي   : االأت اعي  املقر 
مكرر   33 رقم  بوني  جلد  علي  شارع 

الداخلة.
راس ال : 00.000  سرهم مقد ة 

00  سرهم  000  حصة من فئة  ا 0 

للحصة الواحدة.

املدة : 99 سنة بعد التاسيس.

الديد نزيه عبد االله   : التديي1 

ملدة غي1 محدجسة.

جقد تم االيداع القانوني باملحك ة 

نون15   22 االبتدائية بالداخلة بتاريخ 
التجاري  السجل  رقم  تحت   ،202 

. 98 9

337 P
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STE MB STEEL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

بشريك جحيد
راس الها : 00.000  سرهم

مقرها االأت اعي : حي املدي1ة 3 
شارع العيون رقم 46 الداخلة

تاسيس شركة
ب وأب عقد عرفي بتاريخ 2 نون15 
ت ت املصاسقة عل0 القانون   ،202 
املدؤجلية  ذات  لشركة  االسا�سي 
ذات  جحيد  بشريك  املحدجسة 

الخصائص التالية :
 STE MB  : التجارية  التد ية 

. STEEL
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مدؤجلية محدجسة بشريك جحيد.
أج  املختلفة  االشغال   : الهدف 

البناء.
الع ليات  أ يع  عامة  بصفة 
املرتبطة بصفة مباشرة أج غي1 مباشرة 

أج غي1 مباشرة بنشاط الشركة.
 3 املدي1ة  حي   : االأت اعي  املقر 

شارع العيون رقم 46 الداخلة.
راس ال : 00.000  سرهم مقد ة 
00  سرهم  000  حصة من فئة  ا 0 

للحصة الواحدة.
املدة : 99 سنة بعد التاسيس.

الديد مطيع عز الدين   : التديي1 
ملدة غي1 محدجسة.

جقد تم االيداع القانوني باملحك ة 
نون15   22 االبتدائية بالداخلة بتاريخ 
التجاري  السجل  رقم  تحت   ،202 

. 98 7
338 P

STE SAFTOP
السجل التجاري رقم :  1276

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
نون15   23 في  املنعقد  االستثنائي 
 SAFTOP شركة  قرر شركاء   ،202 

ش.م.م. ما يلي :
ل  لقريقبة  الحدن  الديد  هبة 
أصل  من  اأت اعية  حصة   22800
من  بحوزته  التي  حصة   14000
ا 0  «صافطوب»  الشركة  راس ال 

اجالسه :

 ... لقريقبة  أمين  مح د  الديد 

8400 حصة اأت اعية.

الديد املهدي لقريقبة .... 4400  

حصة اأت اعية.

استقالة الديد الحدن لقريقبة 

من منصبه ك دي1 للشركة.

تعيين الديد مح د أمين لقريقبة 

غي1  ملدة  للشركة  أديد  ك دي1 

محدجسة.

تحيين القانون االسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

سيد 15  التجارية بالرباط بتاريخ  0 
التجاري  السجل  رقم  تحت   ،202 

. 202 1

339 P

 STE OMICRON INGENIERIE

ET CONSEIL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

بشريك جحيد
راس الها : 00.000  سرهم

مقرها االأت اعي : رقم 61 شقة رقم 

3 تجزئة االرز الطابق الثاني مكناس

تاسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

قوانين  جضع  تم  نون15  202،    0

ذات  شركة  لتاسيس  أساسية 

جحيد  بشريك  املحدجسة  املدوؤلية 

ذات الخصائص التالية :

أنجنيوري  أجميكرجن   : التد ية 

 OMICRON جاالستشارة 

.INGENIERIE ET CONSEIL

ذات  شركة   : القانوني  الصفة 

مدؤجلية محدجسة بشريك جحيد.

الهدف : مكتب الدراسات التقنية 

جاالستشارة جالهندسة.

في  حدس   : االأت اعي  الراس ال 

  000 ا 0  مقد ة  سرهم    00.000

00  سرهم  حصة اأت اعية من فئة 

نقدا  محررة  كلها  الواحدة  للحصة 

لفائدة الديد بخالفي أي ن.
املقر االأت اعي : رقم 61 شقة رقم 

3 تجزئة االرز الطابق الثاني مكناس.

الديد  الشركة  يدير   : التديي1 
ب ا  محدجسة  غي1  ملدة  أي ن  بخالفي 

يتض ن امضاء الوحيد.
في  الشركة  مدة  حدست   : املدة 
تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء  سنة   99

بالسجل التجاري.
الديد   : االأت اعية  الحصص 
حصة    000  .... أي ن  بخالفي 

اأت اعية.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
ب كناس بتاريخ فاتح سيد 15  202، 
التجاري  جالسجل   1 74 رقم  تحت 

ب كناس تحت رقم 14833.
للخالصة جالنشر

340 P

 STE SINA SERVICE
SARL AU

استثنائي  عام  أ ع  ب قت�سى 
نون15  202،   30 يوم  بالرباط  حرر 
 SINA قرر الشريك الوحيد للشركة 

SERVICE SARL AU، ما يلي :
 42 من   : املقر االأت اعي  تحويل 
زنقة عبد الكريم الديوري شقة رقم 
الدفلي  الطابق  مدغشقر  شارع   4
ع ارة  انوال  أنان  راس  ا 0  الرباط 

رقم 6 شقة رقم 1 الوفاق ت ارة.
القانون  من   4 املاسة  تعديل 

االسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحك ة التجارية بالرباط، 
تحت رقم 20271  بتاريخ 2 سيد 15 

.202 
341 P

STE SYM SECURITE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك جحيد
الهاتف : 4.97 .01.37.64

EMAIL : comptag@gmail.com
عرفي  أج  توثيقي  عقد  ب قت�سى 
يوليو    4 بتاريخ  الرباط  في  مسجل 
ذات  شركة  تاسيس  تم  قد   ،202 

املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.

فرجع أج جكاالت الشركات التجارية 
التي يوأد مقرها بالخارج.

خدمات   : االأت اعي  الهدف 
الحراسة.

راس ال الشركة : 00.000  سرهم 
فئة  من  حصة    000 ا 0  مقد ة 

00  سرهم للحصة الواحدة.
  000 العيدات  ح يد  الديد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التاسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.
من فاتح يناير ا 0   : الدنة املالية 
 3 سيد 15 من كل سنة ماعدا الدنة 

االجبى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
ع ي1  جلد  فال  شارع   48  : املقر 

اكدال الرباط.
املدي1 : الديد ح يد العيدات.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
. 11669

342 P

STE BKD IMMOBILIER
SARL

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE : LOTISSEMENT QODS
 II BVD IMAM IBNOU SAAD

MAGASIN N°17
  ER ETAGE IMM C SIDI
BERNOUSSI CASABLANCA

تاسيس شركة
تم انجاز القانون االسا�سي بتاريخ 
لتأسيس  ب كناس  يوليو  202   20
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

باملواصفات التالية :
 STE BKD شركة   : التد ية 

.IMMOBILIER SARL
النشاط : منعش عقاري.

 2 تجزئة القدس   : املقر الرئي�سي 
 17 شارع االمام ابن سعد محل رقم 
الطابق االجل ع ارة سيدي ال15نو�سي 

الدارالبيضاء.
راس ال  حدس   : الشركة  راس ال 
سرهم    00.000 مبلغ  في  الشركة 
سرهم    00 سهم،    000 موزعة ب 
املداه ين  عل0  موزعة  سهم  لكل 

بالشكل التا ي :
  0.000  .. باقدجري  القاسر  عبد 

سرهم ما يعاسل 00  سهم.
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  0.000  .. باقدجري  مصطفى 
سرهم ما يعاسل 00  سهم.

 80.000  .. باقدجري  العزيز  عبد 
سرهم ما يعاسل 800 سهم.

املدة : حدست املدة في 99 سنة.
الشركة  جيدير  يدي1   : التديي1 

الديد عبد العزيز باقدجري.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
تحت  التجاري ملدينة الدارالبيضاء، 

رقم  12441.
343 P

 STE GRAND TRAVAUX
AMARA
SARL

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE : 171 MARJANE 3

MEKNES
تغيي1 النشاط الرئي�سي

ب كناس  عرفي  عقد  ب قت�سى 
أعضاء  قرر  ماي  202،    7 بتاريخ 
 GRAND TRAVAUX شركة 
الشركة  راس ال   ،AMARA SARL
جالتي يوأد مقرها  سرهم،    00.000
االأت اعي رقم  7  مرأان 3 مكناس 

ما يلي :
للشركة  الرئي�سي  النشاط  تغيي1 
الخدمة  محطات  اسارة   : بزياسة 

(ملعب، مدبح).
اسارة الفناسق (اقامة، الت وين).

344 P

 STE LODGING PARTNER
SERVICES MOROCCO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة
راس الها  : 3.200.000 سرهم

مقرها االأت اعي : ع ارة أطلس 
صونطر، الطابق 1، زنقة يوغدالفيا 

كدليز مراكش
اعالن قانوني

قرر  اكتوبر  202،   22 بتاريخ 
الج ع العام غي1 العاسي للشركة ما 

يلي :
الحل املدبق للشركة.

الوسية  التصفية  اأراءات  فتح 
للشركة.

التصفية،  ملدة  مصفيا  تعيين 
الجندية  ذج  ألخوير،  الديد مح د 
التعريف  لبطاقة  الحامل  املغربية، 
جالقاطن   PW803934 الوطنية رقم 
ب  9 زنقة عبد هللا مديوني، الطابق 

3، شقة رقم 6، الدارالبيضاء.
بالعنوان  التصفية  مقر  تعيين 
االتي : ع ارة اطلس صونطر، الطابق 

1، زنقة يوغدالفيا كيليز مراكش.
باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
 30 بتاريخ  ب راكش  التجارية 
  30092 رقم  تحت  نون15  202، 
بالسجل  التعديلي  جالتسجيل 
نون15   30 بتاريخ  ب راكش  التجاري 

 202، تحت رقم  340 .
االيداع املصفي

345 P

STE LITTORAL AGADIR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

بشريك جحيد
راس الها : 2.000.000 سرهم

مقرها االأت اعي : 624 ج621 اقامة 
تيليال امتداس تيكيوين اكاسير 
السجل التجاري رقم : 42683

تعيين مدي1ة ثالثة للشركة
اأت ع  نون15 202،   1 بتاريخ 
 ،LITTORAL AGADIR شركاء شركة
محدجسة،  مدؤجلية  ذات  شركة 
سرهم،   2.000.000 راس الها 
 624 ب  االأت اعي  مقرها  جالكائن 
تيكيوين  امتداس  تيليال  اقامة  ج621 
جب قت�سى هذا الج ع العام  اكاسير، 
االستثنائي املنعقد ب قر الشركة عل0 

الداعة 2  ظهرا قررجا ما يلي :
حتاتو  اج  فاط ة  الديدة  تعيين 

ك دي1ة ثالثة للشركة.
النظام  من   33 املاسة  تعديل 

االسا�سي للشركة بعنوان -
 DESIGNATION DES
 PREMIERS CO-GERANT ET

.SUGNATURE BANCAIRE
باملحك ة  القانوني  االيداع  تم   
التجارية بأكاسير بتاريخ فاتح سيد 15 

 202، تحت الرقم 07476 .
346 P

STE H.L.D TRAVAUX
SARL

شركة ذات مدؤجلية املحدجسة
سجل التجاري رقم : 1469 

تاسيس شركة
 8 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالراشيدية،  جمسجلة  نون15  202 
لشركة  االسا�سي  القانون  جضع  تم 
ذات املدؤجلية املحدجسة تتخلص في 

ما يلي :
 H.L.D TRAVAUX  : التد ية 

.SARL
االشغال   : االأت اعي  الهدف 

املختلفة، الت وين جالبدتنة.
الحارة  قصر   : االأت اعي  املقر 

الزريقات اجفوس.
  00.000  : الشركة  راس ال 

سرهم.
ح زة  س وني  الديد   : التديي1 
رقم البطاقة التعريف الوطنية رقم 

.U 91992
سجل التجاري رقم 1469  بتاريخ 
باملحك ة االبتدائية  نون15  202   29

بالراشيدية .
347 P

 STE MAROC ANDALOUSIE
DE PECHE

السجل التجاري رقم : 837   
اكاسير

بتاريخ     عرفي  عقد  ب قت�سى 
العام  الج ع  قرر  نون15  202، 
 MAROC االستثنائي للشركة املد اة
 ،ANDALOUSIE DE PECHE
  2.171.000 راس الها  ش.م.م.، 
بقعة  باكاسير،  الكائن مقرها  سرهم، 

رقم 3 امليناء الجديد ما يلي :
الرفع من راس ال الشركة ب بلغ 
30.000.000 سرهم لينتقل بالتا ي من 
2.171.000  سرهم ا 0 42.171.000 
سهم   30.000 بخلق  جذلك  سرهم 
للدهم  سرهم    000 فئة  من  أديد 
تكتتب جتحرر كلها عن طريق املقاصة 
ضد  جمدتحقة  أكيدة  سيون  مع 

الشركة.

القانون  من   7 الفصل  تغيي1 

االسا�سي للشركة.
القانون  تعديل  تم  جبالتا ي 

االسا�سي للشركة.

  1 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

اأت اع  محضر  قرر  نون15  202، 

املداجلة،  بعد  االساري  املجلس 

تحرير  عل0  باالأ اع  املصاسقة 
سرهم    2.171.000 البالغ  راس ال 

بالكامل جيوافق ايضا باالأ اع عل0 

مبدأ زياسة راس ال هذه التي حدسها 

جالذي  سرهم   30.000.000 مبلغ  في 

راس ال  زياسة  في  أثر  له  سيكون 

سرهم عن    2.171.000 الشركة ا 0 

بقي ة  سهم   30.000 اصدار  طريق 

000  سرهم للدهم.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

نون15  202،   29 بتاريخ  باكاسير، 

تحت رقم 07439 .
للخالصة جالبيان

348 P

STE ASTIPECHE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

السجل التجاري رقم : 4999 اكاسير

بتاريخ     عرفي  عقد  ب قت�سى 

اأت اع  محضر  قرر  نون15  202، 

املجلس االساري للشركة املد اة :
راس ال  ش.م.،   ،ASTIPECHE

مقرها  الكائن  سرهم،   6.000.000

باكاسير، بقعة رقم 3، امليناء الجديد 

ما يلي :

الرفع من راس ال الشركة ب بلغ 

20.000.000 سرهم لينتقل بالتا ي من 

 26.000.000 ا 0  سرهم   6.000.000

سهم   200.000 بخلق  جذلك  سرهم 

للدهم  سرهم    00 فئة  من  أديد 

تكتتب جتحرر كلها عن طريق املقاصة 

ضد  جمدتحقة  أكيدة  سيون  مع 

الشركة.
القانون  من   7 الفصل  تغيي1 

االسا�سي للشركة جبالتا ي تم تعديل 

القانون االسا�سي للشركة.
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  1 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
اأت اع  محضر  قرر  نون15  202، 
املداجلة،  بعد  االساري  املجلس 
تحرير  عل0  باالأ اع  املصاسقة 
 6.000.000 البالغ  الشركة  راس ال 
سرهم بالكامل جيوافق أيضا بالأ اع 
التي  هذه  راس ال  زياسة  مبدأ  عل0 
سرهم   20.000.000 حدسها في مبلغ 
جالذي سيكون له اثر في زياسة راس ال 
سرهم عن   26.000.000 الشركة ا 0 
200.000 سهم بقي ة  طريق اصدار 

00  سرهم للدهم.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
نون15  202،   29 بتاريخ  باكاسير، 

تحت رقم 07438 .
للخالصة جالبيان

349 P

STE. KHALID FISHERIES
ش.م

السجل التجاري عدس : 9389 أكاسير
بتاريخ     عرفي  عقد  ب قت�سى 
قرر محضر اأت اع  نوف 15  202، 
املد اة  للشركة  اإلساري  املجلس 
ش.م   ،KHALID FISHERIES
سرهم،    1.000.000.00 برأس ال 
 ،3 رقم  بقعة  بأكاسير  مقرها  الكائن 

امليناء الجديد ما يلي :
الرفع من رأس ال الشركة ب بلغ 
لينتقل  سرهم   20.000.000.00
سرهم    1.000.000.00 من  بالتا ي 
جذلك  سرهم   31.000.000.00 إ 0 
200.000 سهم أديد من فئة  بخلق 
00  سرهم للدهم تكتتب جتحرر كلها 
عن طريق املقاصة مع سيون أكيدة 

جمدتحقة ضد الشركة.
القانون  من   7 الفصل  تغيي1 

امسا�سي للشركة.
القانون  تعديل  تم  جبالتا ي  

امسا�سي للشركة.
  1 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
قرر محضر اأت اع  نوف 15  202، 
املداجلة،  بعد  اإلساري  املجلس 
باإلأ اع عل0 تحرير رأس  املصاسقة 
سرهم    1.000.000.00 البالغ  املال 

بالكامل جيوافق أيضا باإلأ اع عل0 

مبدأ زياسة رأس املال هذه التي حدسها 

سرهم   20.000.000.00 مبلغ  في 

في زياسة رأس  أثر  له  جالذي سيكون 

 31.000.000.00 إ 0  الشركة  مال 

 200.000 إصدار  طريق  عن  سهم 

سهم بقي ة 00.00  سرهم.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

نوف 15  202،   29 بتاريخ  بأكاسير 

تجت رقم 07437 .
للخالصة جالبيان

350 P

 GOLF EXPERT

CONSULTING
SARL A.U

TELEPHONE : 0661344378

EMAIL.contact@golfexpert.

consulting

عرفي  أج  توثيقي  عقد  ب قت�سى 

نوف 15   26 مسجل في الرباط بتاريخ 

ذات  شركة  تأسيس  تم  قد   202 

املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.

الهدف اإلأت اعي :

في  الت رين  جهندسة  املشورة 

مجال اكولف.
  00.000.00  : الشركة  رأس ال 

حصة من    000 إ 0  سرهم مقد ة 

فئة 00 سرهم للحصة الواحدة.

M. SAFFI KARIM  000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 0   : الدنة املالية 

 3 سيد 15 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 0 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 ،7 شارع جاس زيز شقة   4  : املقر 

الطابق 3، أكدال الرباط.

كريم  الصافي  الديد   : املدي1  

.C.I.N : A246302
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

 0 16  بتاريخ فاتح نوف 15  202.

351 P

MYVY
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 AU CAPITAL DE: 100.000.00

DIRHAMS
 SIEGE SOCIAL : CASABLANCA,

 RESIDENCES RIO BD. SIDI
ABDERRAHMANE AIN DIAB

تأسيس شركة محدجسة  املدؤجلية
املنعقد  العرفي  العقد  ب قت�سى 
تم  بالدالبيضاء  أكتوبر  202   1 في 
جضع القانون امسا�سي لشركة ذات 
امل يزات  ذات  املحدجسة  املدؤجلية 

التالية :
.MYVY : التد ية

الهدف : 
اإلنت1نت  ع15  إعالنية  برامج 
لألع ال جالشؤجن التجارية جاملبيعات 

جالخدمات ع15 اإلنت1نت.
الع ليات  أ يع  عامة  جبصفة 
املالية،   ، التجارية  الصناعية، 
متعلقين  العقارية  غي1  أج  العقارية 
بصفة مباشرة أج غي1 مباشرة بالهدف 
اإلأت اعي املشار إليه أعاله أج قابلة 

لتدهيل إنجازه.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مدؤجلية محدجسة.
ريو،  إقامة  هو   : اإلأت اعي  املقر 
عين  الرح ان  عبد  سيدي  شارع 

الذئاب الدارالبيضاء.
حدس   : اإلأت اعي  الرأس ال 
مبلغ  في  اإلأت اعي  الرأس ال 
  .000 إ 0  مقدم  سرهم    00.000
للحصة  سرهم    00 فئة  من  حصة 

الواحدة مقد ة عل0 الشكل التا ي :
 400 ي لك   زيد  هشام  الديد 

حصة.
الديد مهد الشياضمي ي لك 100 

حصة.
  00 ي لك  بنطالب  ع ر  الديد 

حصة.
مج وع الحصص : 000.  حصة.

سنة   99 مدة الشركة هي   : املدة 
من تاريخ تقييدها في السجل  ابتداء 
التجاري ما عدا في حالة الحل قبل 
القانون  ب وأب  الت ديد  أج  امجان 

التأسي�سي.

غي1  ملدة  الشركة  تدي1   : اإلسارة 

محدجسة من طرف الديد هشام زيد 

جالديد مهد الشياضمي.

امرباح : توزع امرباح الصافية بين 

القانونية  بعد اإلقتطاعات  الشركاء 

جالتأسيدية.

تبدأ الدنة املالية   : الدنة املالية 

من فاتح يناير جتنتهي في  3 سيد 15.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحك ة  الضبط  بكتابة  القانني 

نوف 15  في7   التجارية بالدارالبيضاء 

رقم  رقم  800.80  تحت   202 

السجل التجاري 122.783.
ب ثابة مقتطف جبيان

املدي1

352 P

 GROUPEMENT MAROCAIN

D’INVESTISSEMENT SA
شركة مداه ة في طور التصفية

أخد بعين االعتبار جفاة مصفي 
الشركة

تعيين مصفي أديد
قرر الج ع العام العاسي استثنائيا 

بتارخ 4  يناير  202 للشركة املد اة 

 GROUPEMENT MAROCAIN

شركة   D’INVESTISSEMENT SA

مداه ة في طور التصفية، رأس الها 

اإلأت اعي  جمقرها  سرهم   210.000

طريق أجالس زيان،   46 بالدارالبيضاء 

شقة  3 الطابق 7.

الديد  جفاة  االعتبار  بعين  أخد 

أح د العراقي، مصفي الشركة.

أخد بعين االعتبار تقديم أسه ه 

عل0 جرثته.

تعيين الديد علي العراقي ك صفي 

ت تدإ 0  التي  لل دة  للشركة،  أديد 

في  لل داجلة  العام  الج ع  اأت اع 

إنهاء التصفية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة التجارية بتاربخ 24 

نوف 15 202 تحت رقم 112 80.

353 P
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ائت انية سوفيكاس
SOFIGAS

ش.م.م
مكتب املحاسبة جاإلستشارة الجبائية 

جالقانونية
رقم 38 إقامة أنان عالل شارع طارق بن زياس 

ت ارة

STE. INDEED
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ش.م.م
رأس الها : 00000.00  سرهم

مقرها اإلأت اعي :    حي املغرب 
العربي    مج ع  1 بلوك س ت ارة
سجلها التجاري رقم :  6 33  

باملحك ة اإلبتدائية بت ارة
ب قت�سى الج ع العام غي1 العاسي 
شركاء  قرر  نوف 15  202   8 بتاريخ 
ش.م.م   INDEED SARL شركة 

التعديالت التالية :
تفويت الحصص : بيع 700 سهم 
امل لوكة   INDEED SARL شركة  في 
للديد مح د بن ع ر لصالح الديد 

عاسل العلمي.
عاسل  الديد  تعيين   : التديي1 
لفت1ة  للشركة  منفرسا  مديرا  العلمي 
الديد  استقالة  بعد  محدجسة  غي1 

مح د بن ع ر.
تعديل القانون امسا�سي للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحك ة  الضبط  بكتابة  القانوني 
نوف 15    7 بتاريخ  بت ارة  اإلبتدائية 

 202 تحت رقم 6860.
عن النسخة جالنص
ائت انية سوفيكاس

354 P

ائت انية سوفيكاس
SOFIGAS

ش.م.م
مكتب املحاسبة جاإلستشارة الجبائية 

جالقانونية
رقم 38 إقامة أنان عالل شارع طارق بن زياس 

ت ارة

شركة مودشير
MODSHAIR

 2 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
جضع  حيث  بدال،  نوف 15  202 
لشركة محدجسة  التأسي�سي  القانون 

املدؤجلية ش.م.م م يزاتها كالتا ي :

شركة   : الشكل القانوني للشركة 

محدجسة املدؤجلية ش.م.م.

.MODSHAIR 1التد ية : موسشي

الهدف اإلأت اعي : 

صالون التج يل جأ يع امنشطة 

املتعلقة به.

املكياج جامظافر جالعناية بالوأه 

جالجدم.

الع ليات  أ يع  عامة  بصفة 

بشكل  املرتبطة    ، التجارية  املالية، 

ب وضوع  مباشر  غي1  أج  مباشرة 

من  التي  الع ليات  جكذا  الشركة 

شأنها تن ية الشركة.

التجاري  املحل   : املقر اإلأت اعي 

 43 رقم  املفرزة  القد ة    6 رقم 

إقامة  املريدة  باب  مو�سى  سيدي 

حلي ة   ع ارة GH2 سال.

مدة الشركة : 99 سنة.

في  حدس   : اإلأت اعي  الرأس ال 

مقد ة  سرهم    00.000.00 مبلغ 

إ 0 000  حصة من فئة  00  سرهم 

للحصة الواحدة اكتتبت جحررت كلها 

من طرف :

الديد ح يد بنطاهر 100 حصة.

 100 القصري  أمان  الديدة 

حصة.

: ح يد بنطاهر جالديدة  التديي1 

مدي1ان  يعت15ان  القصري  أمان 

للشركة مدة غي1 محدجسة.

من  تبتدئ   : اإلأت اعية  الدنة 

كل  من  سيد 15  إ 0 3  يناير  فاتح 

سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحك ة  الضبط  بكتابة  القانوني 

رقم  3782  تحت  بدال  اإلبتدائية 

بتاريخ 22 نوف 15  202.
عن النسخة جالنص

ائت انية الكواسي أيوب جسلمى

 سوفيكاس

355 P

 STE. FACTORIELLE NEUF

PRIVE

SARL AU

RC : 34983

بتاريخ عرفي  عقد   حدب 

تم تأسيس شركة   2020 سبت 15   9  

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد بالخصائص التالية :

 STE.  : الشركة  تد ية 

.FACTORIELLE NEUF PRIVE

العنوان : تجزئة مع ورة ع ارة 41 

متجر س   احصين سال.

هدف الشركة :

 مدرسة لتحضي1 لإلمتحانات.

  00.000.00  : الشركة  رأس ال 

  00 000  حصة من فئة  سرهم إ 0 

سرهم مقد ة كالتا ي :

  000 الحرايري  فؤاس  الديد 

حصة.

99 سنة بداية من   مدة الشركة: 

تاريخ التسجيل في السجل التجاري.

فؤاس  الديد   : الشركة  مدي1 

الحرايري ملدة غي1 محدجسة.

املحك ة  في  التسجيل  تم  جقد 

اإلبتدائية بدال تحت رقم 90  .

356 P

EL MAZRIOUI TRAV

S.A.R.L D’ASSOCIE UNIQUE

 21 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

شركة  تأسيس  تم  سبت 15  202 

باملواصفات اآلتية :

 EL MAZRIOUI  : التد ية 

.TRAV

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املداهم  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

الغرض اإلأت اعي : 

أع ال متنوعة أج إنشاءات.

تاأر مواسالبناء.

استي1اس جتصدير.

الع ليات  أ يع  عامة  جبصفة 

املتعلقة بشكل مباشر أج غي1 مباشر 

بأغراض الشركة.

زنقة جاس   4 رقم   : املقر اإلأت اعي 

زيز الطابق 3 شقة 7 أكدال للرباط.

تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

لشركة.

 : اإلأت اعي  الرأس ال 

إ 0  مقد ة  سرهم    00.000.00

فئة  من  إأت اعية  حصة    000

00  سرهم للواحدة محررة من طرف 

الشريك الوحيد:

الديد عبد القاسر املزريوي 000  

حصة إأت اعة.

عبد  الديد  تعيين  تم   : التديي1 

القاسر املزريوي ك دي1 للشركة ملدة 

غي1 محدسة.

من  تبتدئ   : اإلأت اعية  الدنة 

سيد 15 من  فاتح يناير جتنتهي في  3 

كل سنة.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 

جمسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 

3 162  بتاريخ 29 أكتوبر  202.

357 P

NA - TECH
S.A.R.L

D’ASSOCIE UNIQUE
بتاريخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
شركة  تأسيس  تم  نوف 15 202   6
ذات مدؤجلية محدجسة ذات املداهم 

الوحيد.
الغرض اإلأت اعي : 

تاأر مدتورس من لوازم مكتبية.
جلوازم  ك بيوتر  أأهزة  تاأر 

مكتبية .
تجارة.

الع ليات  أ يع  عامة  جبصفة 
املتعلقة بشكل مباشر أج غي1 مباشر 

بأغراض الشركة.
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زنقة جاس   4 رقم   : املقر اإلأت اعي 

زيز الطابق 3 شقة 7 أكدال الرباط.

تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة.

 : اإلأت اعي  الرأس ال  

إ 0  مقد ة  سرهم    00.000.00

000  حصة إأت اعية من فئة 00  

طرف  من  محررة  للواحدة  سرهم 

الشريك الوحيد:

  000 نليوي  هللا  عبد  الديد 

حصة إأت اعة.

عبد  الديد  تعيين  تم   : التديي1 

للشركة ملدة غي1  نليوي ك دي1  هللا 

محدسة.

من  تبتدئ   : اإلأت اعية  الدنة 

سيد 15 من  فاتح يناير جتنتهي في  3 

كل سنة.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 

جمسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 

1 162  بتاريخ 29 أكتوبر  202 .

358 P

 SMH

TELECOMMUNICATION

املقر اإلأت اعي : 649، شارع كل ي ة 

بوركون 20000الدارالبيضاء املغرب

نقل املقر اإلأت اعي
ب وأب قرار مجلس اإلسارة بتاريخ 

شركة  مديرج  قرر    996 أكتوبر   6

.SMH TELECOMMUNICATION

نقل املقر اإلأت اعي للشركة من 

شارع عبد املومن  زنقة سومية،   82

بوركون  كل ي ة  شارع   649 إ 0 

20000الدارالبيضاء املغرب.

باملحك ة   : القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالدارالبيضاء  التجارية 

42783  بتاريخ 21 سيد 15 997 .
قصد اإلعالن جالنشر

359 P

FIRST TELECOM

شركة محدجسة املدؤجلية

رأس الها : 2000000.00 سرهم

مقرها اإلأت اعي : 649 شارع كل ي ة 

الدارالبيضاء

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

بتاريخ  2 أكتوبر 2000 قرر الشركاء 

ما يلي :

سعيد  الديد  استقالة  قبول 

الع راني من منصب مدي1 للشركة.

تعيين ب نصب مدي1 ملدة سنتين 

كل من :

زجأة  بوسليخان  منى  الديدة 

املزساسة  الجندية  مغربية  حجيج 

بالدارالبيضاء    961 يوليو   7 سنة 

تاسارت   32 عنوانها تجزئة كنزة رقم 

للبطاقة  حاملة  الدارالبيضاء 

.BE42064 الوطنية رقم

مغربي  ياسين  الحدين  الديد 

أبريل   26 بتاريخ  املزساس  الجندية 

إقامة  عنوانه  بالدارالبيضاء    918

البيضاء  املدتشفيات  حي  أ يلة 

رقم  الوطنية  للبطاقة  حامل 

.A791 0

 649 من  اإلأت اعي  املقر  نقل 

شارع كل ي ة إ 0 8  زنقة موليي1 حي 

راسين البيضاء.

القانون  من   4 البند  تغيي1 

امسا�سي.

باملحك ة   : القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالدارالبيضاء  التجارية 

79376  بتاريخ 2 نوف 15 2000.

قصد اإلعالن جالنشر

360 P

FIRST TELECOM
شركة محدجسة املدؤجلية

رأس الها : 300000.00 سرهم

املقر اإلأت اعي : 649 شارع كل ي ة 

الدارالبيضاء

تفويت حصص إأت اعية
عام  جأ ع  عقد  ب قت�سى 
إستثنائي بتاريخ 9 سيد 15 999  قرر 

الشركاء ما يلي :

سعيد  الديد  تفويت 

 SMH شركة  لفائدة  الع راني 

 TELECOMMUNICATION  10

حصة بقي ة 000  سرهم الواحدة.

تغيي1 املواس 6 (الحصص).
القانون  من  (الرأس ال)   7

امسا�سي للشركة.

لدى   : القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

ف15اير    7 بتاريخ  بالدارالبيضاء 
2000 تحت  رقم  6197 .
قصد اإلعالن جالنشر

361 P

POLYEXEL SOLUTIONS
SARL AU

ب قت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح 

مدينة  في  مسجل  أكتوبر  202 

ذات  شركة  تأسيس  تم  قد  الرباط 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

الهدف اإلأت اعي :

اإلستشارات.

االستي1اس جالتصدير 

مفاجض.
رأس ال الشركة : 00.000  سرهم 

مقد ة إ 0 000  حصة من فئة 00  

سرهم للحصة الواحدة جت لكها كلها  :

الديدة بشرى خداي�سي.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي  أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

الدنة املالية : من فاتح يناير إ 0 3 

سيد 15 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 0 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر : 2  مكرر شقة 3 زنقة لبنان 
املحيط الرباط.

املدي1ة : الديدة بشرى خداي�سي.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

بالرباط تحت رقم 16241 .
362 P

FAIZ FRESH
إعالن عن إنشاء شركة

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
 1  يونيو  202 بالرباط تم تأسيس 
امل يزات  ذات   FAIZ FRESH شركة 

التالية :
.FAIZ FRESH : التد ية

املقر اإلأت اعي : 1  شارع امبطال 
شقة 4 0090  أكدال الرباط.

الرأس ال : 00.000.00  سرهم.
الهدف: 

بيع املنتوأات الفالحية.
يناير  فاتح  من   : املالية  الدنة 

إ 0 3 سيد 15 من كل سنة .
التديي1 : الديد رشيد فائز.

بتاريخ    11843 السجل التجاري 
   نوف 15  202 باملحك ة التجارية 

بالرباط.
363 P

FIDECO AUDIT ET CONSEIL
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
رأس الها : 200.000 سرهم

املقر اإلأت اعي : 24  شارع رحال 
املدكيني الدارالبيضاء
السجل التجاري 9 32.1

تعيين مدي1
الج عية العامة العاسية املنعقد 
أكتوبر  202   22 بتاريخ  إستثنائيا 
الواسي  حدني  الديد  تعيين  قرت 

ك دي1.
بالتوقيع  جتدار  ستدي1  الشركة 

املنفصل محد من املدي1ين جهم:
 الديد عبد هللا غالم.

 أجالديد حدني الواسي.
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحك ة  الضبط 
ف15اير    1 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

 202 تحت  رقم 800249.
من أأل اإليجاز جالبيان

364 P
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STE. LUXE RIF CAR
SARL AU

تكوين شركة محدجسة املدؤجلية
بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قت�سى 

تم جضع  بتاريخ فاتح سيد 15  202 

القوانين امساسية لشركة محدجسة 

املدؤلية ذات امل يزات التالية :

الهدف :

كراء الديارات بدجن سائق.
املقر : املحل  رقم   أمل 6 رقم  4 

حي الفتح ح.ي.م الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.
: حدس رأس املال ب ا  رأس املال   

مقدم  سرهم    00.000.00 قدره 

سرهم     00 حصة بندبة    000 عل0 
الصندجق  في  جسفعت  للواحدة 

اإلأت اعي لشركة.

امرباح  من   %  1 تؤخذ   : امرباح 

اإلحتياطي. للتأسيس  الصافية 

بوعنان  ايوب  الديد  الحصص: 

000  حصة.

املج وع : 000  حصة.

من  الشركة  تدار   : التديي1 

طرف الدد مح د الجاري ملدة غي1 

محدجسة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم السجل التجاري 11681 .

365 P

CAFE  REINA DELOESTE
SARL

شركة ذات املدؤلية املحدجسة
رأس الها : 00.000.00  سرهم

التعديالت التي تم إأراؤها عل0 

الشركة 

ب قت�سى عقد عام استثنائي مؤرخ 

باإلأ اع  اإلقرار  تم  ماي  202     

ب قر الشركة عل0 ما يلي :

تجزئة  ب  شركة  فرع  تأسيس 

لعيايدة   2 املحل   49 بوشوك ع ارة 

سال تابع للشركة امم.

م ارسة نشاط مطعم ساخل فرع 
الشركة امم.

الكورسي  اسريس  الديد  تعيين 
  919 يناير  فاتح  بتاريخ  املزساس 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
G91798 الداكن بدعيد حجي فيال 
مدي1  سال  القنيطرة  طريق   1 رقم 

لفرع الشركة امم.
تم إيداع السجل التجاي للشركة 
املحك ة  لدى  الضبط  بكتابة 
نوف 15   22 بتاريخ  بدال  اإلبتدائية 

 202 تحت رقم 8 378.
366 P

 ECOLE MISE A NIVEAU
 D’INFORMATIQUE ET

GESTION PRIVEE
حل شركة

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
بتاريخ  املداع  سال  في  العاسي  الغي1 
لشركاء  سيد 15  202  فاتح 
 ECOLE MISE A NIVEAU شركة 
 D’INFORMATIQUE ET GESTION
جهي شركة ذات املدؤجلية   PRIVEE
رأس الها  جحيد،  بشريك  املحدجسة 
00.000.00  سرهم مقرها اإلأت اعي 
الكائن برقم 2 2 سيكتور    الطابق 
امجل حي الدالم إضافي سال تم اإلقرار 

باإلأ اع عل0 ما يلي :
حل الشركة.

للشركة:   القانوني  اإليداع  تم 
املحك ة  لدى  الضبط  بكتابة 
اإلبتدائية بدال بتاريخ فاتح سيد 15 

 202 تحت  رقم 37927.
367 P

AUTO ECOLE VAL D’OR
SARL

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
4 أكتوبر  202، بديدي عالل التازي 
املدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص  تح ل  التي  املحدجسة 

التالية :

 AUTO ECOLE VAL  : التد ية 
.D’OR SARL

الهدف االأت اعي : مدرسة تعليم 
الدياقة.

رأس املال : 00.000  سرهم.
من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
الهدى  تجزئة   : االأت اعي  املقر 
242 سيدي عالل التازي املركز  رقم 

سوق امربعاء الغرب.
فاط ة صدجق املزساسة   : التديي1 
الحاملة    980 أكتوبر    6 بتاريخ 
 ،A36170  رقم الوطنية  للبطاقة 
املحيط  بوشوك  بحي  الداكنة 

لعيايدة سال.
باملحك ة  تم   : التجاري  السجل 
بتاريخ  امربعاء  بدوق  االبتدائية 
21 نوف 15  202، تحت رقم 27477.

رقم اإليداع : 0 11 .
368 P

HICHAM DEPANNAGE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

ذات شريك جحيد
رأس الها : 00.000  سرهم

املقر االأت اعي : حي املدي1ة  ، 
متجر رقم 660، ت ارة

فسخ الشركة قبل امجان
التديي1  محضر  ملداجلة  تبعا 
أكتوبر  202   1 بتاريخ  املنعقد 
  HICHAM DEPANNAGE لشركة 
مقرها  جحيد،  شريك  ذات  م  م  ش 
بت ارة حي املدي1ة  ، متجر رقم 660، 

تقرر ما يلي :
فسخ الشركة قبل امجان ابتداء 

من تاريخ 30 سبت 15  202.
الديد  للشركة  ك صفي  تعيين 

لحدن هرموش.
املدي1ة  ،  حي   : التصفية  مقر 

متجر رقم 660، ت ارة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بت ارة  االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت  سيد 15  202،   2 يوم 

.6931
369 P

AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 0137902978

GSM : 066 219646

STE NAYNA TRANS

SARL AU

 ADRESSE : DOUAR MNASRA

 SIDI MOHAMED LAHMAR

SOUK EL ARBAA

RC : 27503

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بدوق  جاملسجل  21 نوف 15  202 

نوف 15  202   29 بتاريخ  أربعاء 

جضع القانون امسا�سي لشركة ذات 

جاحد  بشريك  محدجسة  مدؤجلية 

NAYNA TRANS حيث تم ما يلي :

تأسيس لشركة تح ل الخصائص 

التالية :

.NAYNA TRANS : التد ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مدؤجلية محدجسة بشريك جاحد.

  00.000 في  حدس   : املال  رأس 

قد ة    000 إ 0  مقد ة  سرهم 

اأت اعية من فئة 00  سرهم لفائدة 

الديد ناينة العيا�سي 000  حصة.

الهدف : نقل املدتخدمين.

املناصرة  سجار   : االأت اعي  املقر 

سيدي مح د لح ر سوق أربعاء.

املدة : 99 سنة.

ناينة  الديد  عين   : التديي1 

مدي1   GB 8269 بطاقته  العيا�سي 

الوحيد للشركة.

التسجيل  مع   : القانوني  اإليداع 

بالسجل التجاري تم بكتابة الضبط 

أربعاء  بدوق  االبتدائية  باملحك ة 

سيد 15  202،   02 بتاريخ  الغرب 

الت1تيبي  بالسجل   721 رقم  تحت 

ج27103 بالسجل التحليلي.

370 P
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AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 0137902978

GSM : 066 219646

STE MCA METAL

SARL AU

 ADRESSE : CITE TAKADOUM

N°24 SOUK EL ARBAA

RC : 27491

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بدوق  جاملسجل  22 نوف 15  202 

نوف 15  202   23 بتاريخ  أربعاء 

جضع القانون امسا�سي لشركة ذات 

جاحد  بشريك  محدجسة  مدؤجلية 

MCA METAL حيث تم ما يلي :

تأسيس لشركة تح ل الخصائص 

التالية :

.MCA METAL : التد ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مدؤجلية محدجسة بشريك جاحد.

  00.000 في  حدس   : املال  رأس 

قد ة    000 إ 0  مقد ة  سرهم 

اأت اعية من فئة 00  سرهم لفائدة 

الديد بعيز مصطفى 000  حصة.

جأشغال  الحديد  بيع   : الهدف 

مختلفة.

حي التقدم رقم   : املقر االأت اعي 

24 سوق أربعاء.

املدة : 99 سنة.

بعيز  الديد  عين   : التديي1 

مدي1   GB74722 بطاقته  مصطفى 

الوحيد للشركة.

التسجيل  مع   : القانوني  اإليداع 

بالسجل التجاري تم بكتابة الضبط 

أربعاء  بدوق  االبتدائية  باملحك ة 

سيد 15  202،  بتاريخ  0  الغرب 

الت1تيبي  بالسجل   7 8 رقم  تحت 

ج 2749 بالسجل التحليلي.

371 P

AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 0137902978
GSM : 066 219646

STE MINALUXE TRANS
SARL AU

 ADRESSE : DOUAR OULED
  ZIAR KARIAT BEN AOUDA

SOUK EL ARBAA
RC : 27505

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بدوق  جاملسجل  6  نوف 15  202 
نوف 15  202    9 بتاريخ  أربعاء 
جضع القانون امسا�سي لشركة ذات 
جاحد  بشريك  محدجسة  مدؤجلية 
تم  حيث   MINALUXE TRANS

ما يلي :
تأسيس لشركة تح ل الخصائص 

التالية :
.MINALUXE TRANS : التد ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مدؤجلية محدجسة بشريك جاحد.

  00.000 في  حدس   : املال  رأس 
قد ة    000 إ 0  مقد ة  سرهم 
اأت اعية من فئة 00  سرهم لفائدة 

الديدة القطبي مينة 000  حصة.
الهدف : نقل املدتخدمين.

زيار  أجالس  سجار   : االأت اعي  املقر 
قرية بنعوسة سوق أربعاء.

املدة : 99 سنة.
القطبي  الديدة  عين   : التديي1 
الرفيع  عبد  القطبي  جالديد  مينة 

مدي1ين للشركة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بدوق  االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
سيد 15   02 بتاريخ  الغرب  أربعاء 
بالسجل   721 رقم  تحت   ،202 

الت1تيبي ج27101 بالسجل التحليلي.
372 P

STE ARAM PNUMATIQUE
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالرباط تم تأسيس  نوف 15  202   3
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

بشريك جحيد.

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.

قطع  بيع   : االأت اعي  هدفها 
الغيار، استي1اس جتصدير.

رأس املال : 00.000  سرهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إ 0   : الدنة املالية 
 3 سيد 15 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 0 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
زنقة   14  : االأت اعي  املقر 

تانديف رقم   أكدال، الرباط.
: تدي1 الشركة من طرف  التديي1 

الديد بوشتى ماحدة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع 
التجارية بالرباط تحت رقم 16341 .
373 P

KY TEC
SARL

 KY تبعا لقرار الج ع العام لشركة
املدؤجلية  ذات  شركة   TEC SARL
سرهم    00.000 رأس الها  املحدجسة، 
جمقرها االأت اعي تجزئة بلفا�سي رقم 
قلعة  العطاجية  امجل  الطابق   3 9
نوف 15    7 بتاريخ  تقرر  الدراغنة، 

: 202 
حل الشركة.

لحل  ك حل  الشركة  مقر  تعيين 
الشركة.

تعيين الديد خالد الطويل لحل 
الشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوم  الدراغنة  لقلعة  االبتدائية 
رقم  تحت  نوف 15  202،   30

.536/2021
374 P

 DYNAMIQUE CIVIL
ENGINEERING

SARL AU
للشريك  استثنائي  لقرار  تبعا 
 DYNAMIQUE لشركة  الوحيد 
 CIVIL ENGINEERING SARL AU
املحدجسة املدؤجلية  ذات  شركة 

 بشريك جحيد، مقرها االأت اعي رقم 
الدراغنة،  قلعة    ،I نخلة  حي   164
قد تم حل الشركة من طرف املدي1ة 
جطلك منذ  الديدة أهان حجيوي، 

اليوم.
القانوني  اإليداع  تم  حيث 
باملحك ة االبتدائية لقلعة الدراغنة 
رقم  تحت  سيد 15  202،  يوم  0 

.542/2021
رقم السجل التجاري  321.

375 P

LOCARDO PEINTURE
SARL AU

للشريك  استثنائي  لقرار  تبعا 
 LOCARDO لشركة  الوحيد 
مقرها   ،PEINTURE SARL AU
تجزئة   149 رقم  الع ارة  االأت اعي 
الدراغنة،  قلعة  العطاجية،  اممل 
قد تم حل الشركة من طرف املدي1ة 
جذلك  الديد عبد الهاسي الصالحي، 

منذ اليوم.
القانوني  اإليداع  تم  حيث 
باملحك ة االبتدائية لقلعة الدراغنة 
تحت رقم  يوم فاتح سيد 15  202، 

.541/2021
رقم السجل التجاري :  208.

376 P

O.M.L.H.B
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
الدار  نوف 15  202،    2 بتاريخ 
ذات  شركة  تأسيس  تم  البيضاء 

املدؤجلية املحدجسة بشريك جاحد.
.O.M. L. H .B : التد ية

الهدف : مقاجل في البناء جامشغال 
مقاجل  مقاجل في النجارة،  املختلفة، 

في امملنيوم املعدني.
زنقة    3  : التجاري  العنوان 
  0 رقم  الخامس  الطابق  القصر 

املعاريف الدار البيضاء.
  00.000 في  حدس   : الرأس ال 
سرهم مقد ة إ 0 000  حصة بقي ة 

00  سرهم للحصة.
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: تم تعيين الديد حدني  التديي1 

غي1  ملدة  للشركة  ك دي1  صابر 

محدجسة.

من فاتح يناير إ 0   : الدنة املالية 

 3 سيد 15 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 0 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

التجاري  السجل  في  التقييد  تم 

 123379 رقم  تحت  البيضاء  بالدار 

بتاريخ 24 نوف 15  202.

377 P

سيوان امستاذ خليل متحد

موثق بوأدة

شارع مح د الخامس إقامة ال15كة الطابق 

امجل رقم 6

الهاتف : 0136704466

اليا سفير
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ب دي1 جحيد 

رأس الها االأت اعي : 00.000  سرهم

رقم السجل التجاري : 89 124

مقرها االأت اعي : بالدار البيضاء 

44 طريق بن أال ي تاج الدين شقة 

14 إقامة تاج الدين املعاريف

تأسيس
من  حرر  عقدتوثيقي  ب قت�سى 

موثق  متحد  خليل  امستاذ  طرف 

نوف 15  202،    1 بتاريخ  بوأدة 

نوف 15    6 بتاريخ  بوأدة  مسجل 

 ،3 630 سجل اإليداع رقم   ،202 

لشركة  امسا�سي  القانون  جضع  تم 

ذات املدؤجلية املحدجسة ذات شريك 

جحيد امل يزا اآلتية :

م  م  ذ  ش  سفي1  اليا   : التد ية 

ش ج.

هذه  تقوم   : االأت اعي  الهدف 

بالخارج  أج  باملغرب  سواء  الشركة 

بالع ليات اآلتية :

استغالل فندق.

الفندقية،  الخدمات  أ يع 

املطاعم سناك، مقهى جبيع مثلجات.

الحفالت  أ يع  تنظيم 

جاملناسبات.

خدمات اخرى.

البيضاء  بالدار   : االأت اعي  املقر 

44 طريقين أال ي تاج الدين شقة 14 

إقامة تاج الدين املعاريف.

املداه ين  قدم   : املداه ات 

للشركة املداه ات التالية :

  00.000 برسول  مح د  الديد 

سرهم.

املج وع : 00.000  سرهم.

في  محدس   : االأت اعي  الرأس ال 

إ 0  مقد ة  سرهم    00.000 مبلغ 

000  حصة من فئة 00  سرهم لكل 

جاحدة يقدم عل0 الشكل التا ي :

  000 برسول  مح د  الديد 

حصة اأت اعية.

املج وع : 000  حصة اأت اعية.

: تدي1 الشركة من طرف  التديي1 

الديد مح د برسول بصفته مدي1 

غي1  ملدة  املذكورة  للشركة  جحيد 

محدجسة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 

نوف 15  202،   30 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 802490.

378 P

HORIZON MOTOR
SARL

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

6  نوف 15  202، تم تأسيس شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة جالتي تح ل 

الخصائص التالية :

.HORIZON MOTOR : التد ية

.SARL : الصفة القانونية

االستي1اس   : االأت اعي  الهدف 

التدجير،  االت  تدويق  جالتصدير، 

مقاجل االجمنيبيس.
  00.000  : الشركة  راس ال 

حصة من    000 مقد ة إ 0  سرهم، 

الواحدة،  للحصة  سرهم    00 فئة 

الشكل  عل0  الشركاء  بين  موزعة 

التا ي:

الديد س ي1 بن تهرة 100 حصة.

الديد مح د بن تهرة 100 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 0   : الدنة املالية 

 3 سيد 15 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 0 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االأت اعي : ع ارة 18 الشقة 

3 شارع جاس سبو أكدال، الرباط.

الديد س ي1 بن تهرة   : املدي1جن 

جالديد مح د بن تهرة.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

. 16301

379 P

HORBAK
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

إنشاء  تم  بالرباط  7  يونيو  202، 

ذات  لشركة  امسا�سي  القانون 

خصائصها  املحدجسة  املدؤجلية 

كالتا ي :

.HORBAK SARL : التد ية

راس املال : 00.000  سرهم.

املوضوع : مقاجل أشغال البنايات.

املدة : 99 سنة.

أبل  زنقة   21  : االأت اعي  املقر 

بويبالن، شقة 1 ، اكدال الرباط.

ع ر  مح د  الديد   : الشركاء 

بقراجي جالديدة صورية الحرمة.

التديي1 : تم تعيين الديدة صورية 

الحرمة ك دي1ة للشركة.

صورية  الديدة   : الحصص 

حصة قي ة كل حصة   600 الحرمة 

00  سرهم.

 400 جالديد مح د ع ر بقراجي 

حصة قي ة كل حصة 00  سرهم.

بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  املحك ة  لدى  التجاري 

التجاري  السجل  رقم  بالرباط 

41 11  بتاريخ 6 أكتوبر  202.

380 P

AC TOURS SERVICES
SARL

AU CAPITAL DE 100 000 DHS
 Siege Social : RUE TARGA

 200, IMM 9, MAGASIN 3 HYA
 NAHDA RABAT

RC : 152865
الغي1  العام  الج ع  ب قت�سى 
نون15    7 بتاريخ  املنعقد  ج  العاسي 
 AC TOURS 202  قرر شركاء شركة 

SERVICES، مايلي :
للشركة  االأت اعي  املقر  نقل 
تاركة  زنقة   : الجديد  العنوان  ا 0 
06 محل  0 حي النهضة  200 ع ارة 

الرباط.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم  لقد 
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
سيد 15  202،     2 بتاريخ  بالرباط 

تحت عدس 20268 .
381 P

STE PAR INVEST
SARL AU

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

ب قت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
جضع  تم  نوف 15  202،    1 بتاريخ 
لشركةذات  امسا�سي  النظام 
امل يزات  ذات  املحدجسة  املدؤجلية 

املبينة في ا يلي :
 PAR INVEST SARL  : التد ية 

.AU
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.
تدبي1  هي  الشركة  من  الغاية 
في  املنقولة  القيم  في  جاالستث ار 

مختلف املجاالت جامنشطة.
ملوية  شارع  كوتيي  فيال   : املقر 

بتهوفن الهرهورة.
سنة   99 حدست مدتها في   : املدة 

اعتبارا من تاريخ تأسيدها النهائي.
  00.000  : الج اعي  املال  رأس 
من  حصة    000 ل  مقد ة  سرهم 
الواحدة  للحصة  سرهم    00 فئة 

جاملوزعة ك ا يلي :
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الصفريوي  رشيد  مح د  الديد 
000  حصة.

تدي1 الشركة من طرف   : اإلسارة 
الديد مح د رشيد الصفريوي ملدة 

غي1 محدسة.
الدنة الج اعية ما بين فاتح يناير 

إ 0 متم سيد 15 من كل سنة.
لقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 
 D 69 7 االبتدائية بت ارة تحت رقم 

بتاريخ فاتح سيد 15  202.
382 P

MISALUNOX
SARL AU

الرأس ال االأت اعي : 00.000  
سرهم

املقر االأت اعي : قطاع النهضة زنقة 
الوفاق 79 لعيايدة سال

ب قت�سى الج ع العام التأسي�سي 
نوف 15  202،  بتاريخ     مؤرخ 
مدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
محدجسة ذات شريك جحيد بامل يزات 

التالية :
 MISALUNOX شركة   : التد ية 

ش م م ش ج.
ذات  شركة   : القانوني  الوضع 
مدؤجلية محدجسة ذات شريك جحيد.
املختلفة  امشغال   : الهدف 
االستي1اس  نجارة املومنيوم،  جالبناء، 

جالتصدير.
النهضة  قطاع   : االأت اعي  املقر 

زنقة الوفاق الرقم 79 لعيايدة سال.
املدة : حدست مدة الشركة في 99 

سنة تبتدئ من تاريخ تأسيدها.
في  حدس   : االأت اعي  الرأس ال 
  000 سرهم مقد ة عل0    00.000
للواحدة،  سرهم    00 بقي ة  حصة 

موزعة عل0 الشكل التا ي :
  000 بوسعدات  بوشرة  الديد 

حصة.
املج وع : 000  حصة.

اسندت مه ة التديي1   : التديي1 
بوسعدات،  بوشرة  الديد  إ 0 
لشركة  محدجسة  غي1  ملدة  ك دي1ة 

.MISALUNOX

االسا�سي  القانوني  الوضع  تم 
للشركة حدب الفصل 96.01.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
في  بدال  االبتدائية  باملحك ة 
الرقم  تحت  29 نوف 15  202، 

.37893
383 P

SACHIM GLOBALE
SARL

املقر االأت اعي : أمال 1 الرقم 808 
املدي1ة يعقوب املنصور، الرباط

ب قت�سى الج ع العام التأسي�سي 
أكتوبر  202،   22 بتاريخ  املؤرخ 
مدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدجسة بامل يزات التالية :
 SACHIM شركة   : التد ية 

GLOBALE ش م م.
ذات  شركة   : القانوني  الوضع 

مدؤجلية محدجسة.
الهدف : امشغال املختلفة جالبناء، 

التجارة، االستي1اس جالتصدير.
الرقم   ،1 أمال   : املقر االأت اعي 
املنصور،  يعقوب  املدي1ة   808

الرباط.
املدة : حدست مدة الشركة في 99 

سنة تبتدئ من تاريخ تأسيدها.
في  حدس   : االأت اعي  الراس ال 
  000 سرهم مقد ة عل0    00.000
للواحدة،  سرهم    00 بقي ة  حصة 

موزعة عل0 الشكل التا ي :
 210 ملحي  الرح ان  الديد عبد 

حصة.
القا�سي  ايت  لالسامية  الديد 

210 حصة.
الديد ياسر ملحي 210 حصة.

الديد شهاب ملحي 210 حصة.
املج وع : 000  حصة.

أسندت مه ة التديي1   : التديي1 
إ 0 الديد عبد الرح ان ملحي ك دي1 
 SACHIM ملدة غي1 محدجسة لشركة 

.GLOBALE
امسا�سي  القانوني  الوضع  تم 

للشركة حدب الفصل 96.01.
للشركة  القانوني   اإليداع  تم 
في  بالرباط  االبتدائية  باملحك ة 
الرقم  تحت  سيد 15  202،  فاتح 

. 20 47
384 P

STE PROMOTION 

ET CONSTRUCTION 

AL JAZIRA

SARL

ب قت�سى عقدعرفي بتاريخ 7 يناير 

شركة  تأسيس  الشركاء  قرر    992

مداه ة بامل يزات  التالية :

 STE PROMOTION  : التد ية 

.ET CONSTRUCTION AL JAZIRA

الشكل : شركة مجهولة االسم.

بئ1  شارع   : االأت اعي  مقرها 

الجزيرة  برج   ،2 رجماندي   انزران 

الدار البيضاء.

االنعاش العقاري البناء   : الهدف 

بطريقة  املرتبطة  الع ليات  جأ يع 

بالغرض  مباشرة  جغي1  مباشرة 

االأت اعي للشركة.

مدتها : 99 سنة.

سرهم    00.000  : رأس الها 

فئة  من  حصة    000 إ 0  مقد ة 

00  سرهم محررة كلها جمكتتبة نقدا.

الشركة مدي1ة ملدة غي1   : اإلسارة 

اح د  الديد  طرف  من  محدجسة 

الديد رسالن اح د  صاسق نجيب، 

نجيب مع توقيع منفصل.

جالتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحك ة 

رقم  تحت    992 ابريل  فاتح  بتاريخ 

. 06073

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

26 مارس 2007 قرر الشركاء تحويل 

القانوني للشركة من شركة  الشكل 

مدؤجلية  ذات  شركة  إ 0   مجهولة 

محدجسة.

جالتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحك ة 

رقم  تحت   2007 يونيو    1 بتاريخ 

.29132 

385 P

ائت انية أسفار كونداي

شقة رقم 4 أنان النهضة   الرباط

الهاتف : 0137729760

الهاتف النقال : 0662744337

 FEBO FASHION
SARL AU

رأس الها : 0.000  سرهم

املقر االأت اعي : 21 زنقة أبل 

بوبيالن شقة رقم 1 أكدال الرباط

إثر انعقاس الج ع العام االستثنائي 

 FEBO لشركة  اإلأت اعي  املقر  في 

 20 يوم  في   FASHION SARL AU

يونيو 6 20 قررت الشريكة الوحيدة 

ر.ب.ت.ج  ميكل  فدجى  الديدة 

نظرا  الشركة  تصفية   AA39212

للصعوبات املالية.

 - ميكل  فدجى  الديدة  قامت 

الوضعية  بعرض  املصفية  بصفتها 

جبتفدي1  للشركة  جالحدابية  املالية 

تدوية  عن  أسفرت  التي  الطريقة 

حداباتها.

جبعد املناقشة جافق جأكد الج ع 

العام اإلستثنائي عل0 قفل التصفية 

جإعطاء إبراء لل صفية بإت ام امله ة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سيد 15    4 يوم  بالرباط  التجارية 

6 20 تحت رقم  8944.
للبيان

386 P

امستاذ عث ان املعزجزي

موثق

 II، طريق سبتة اقامة حدائق مرأان ع ارة

)2 ) الطابق امر�سي شقة رقم 3 - قبالة مرأان 

- تطوان

الهاتف : 0539972485/88

الفاكس : 0139972488

 DEVELOPPEMENT DU

 NORD
SARL

قبول جموافقة عل0 تنازل عن 
حصص اأت اعية في شركة

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتطوان 

2007 جمصحح التوقيع  يناير   22 في 
2007 تنازل 22 يناير  بتطوان بتاريخ 
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 الديد بوسلهام املجدجبي (أا مح د 
التي  امربعين  اسه ه  عن  سابقا) 
«تن ية  املد اة  بالشركة  ي تلكها 
امللك  عبد  الديد  لفائدة  الش ال» 
الوطنية  لبطاقة  الحامل  اعافر 
للتعريف رقم  L717، جصرح الديد 
التنازل  هذا  ان  املجدجبي  بوسلهام 
يعت15 ب ثابة بيع مقابل ث ن مائة ألف 

سرهم (00.000 س).
انتهاء العرض.

اعافر  امللك  عبد  الديد  صرح 
للتعريف  الوطنية  لبطاقة  الحامل 
ب قت�سى عقد توثيقي   ،L717  رقم
جافق  انه  سبت 15  202   6 بتاريخ 
عل0 هذا التنازل سجن قيد جال شرط 
جأصبح الديد عبد امللك اعافر مالك 
اأت اعية)  حصة   40) للحصص 
الديد  طرف  من  عنها  املتنازل 
(الديد  لفائدته  املجدجبي  بوسلهام 
عبد امللك اعافر) في الشركة املد اة 
 100.000 رأس ال  «تن ية الش ال» 
رقم  التجاري  السجل  ذات  سرهم، 
بتطوان  االأت اعي  مقرها  ج    837
 7 رقم  ندى  زنقة  نواكشط  شارع 

طوابل الدفل0.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سبت 15    6 التجارية بتطوان بتاريخ 

 202 تحت رقم 3 28.
للخالصة جالبيان

387 P

شركة أب ايموبيلي
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها : 00.000  سرهم
مقرها االأت اعي : برشيد 42 ، 

شارع ابراهيم الرجساني
العام  الج ع  ملحضر  طبقا 
بتاريخ املنعقد  للشركاء   االستثنائي 
لشركة أب اي وبيلي  يناير  202،   8
رأس الها  املدؤجلية  محدجسة  شركة 
مقرها االأت اعي،  سرهم،    00.000
ب15شيد 42 ، شارع ابراهيم الرجساني، 
ب15شيد  التجاري  بالسجل  املسجلة 
الشركاء قرر   . 2137 رقم   تحت 

 ما يلي :

الشريك  عل0  املوافقة  تأكيد 
الديد  الطبيعي  الشخص  الجديد 
أح د الك يلي الذي قرره االأت اع 

العام في 20 نوف 15 2020 ؛
الديد  من  بحصة  الت15ع  إلغاء 
أح د  للديد  الك يلي  الرحيم  عبد 
خ دة  بيع  عل0  جالحفاظ  الك يلي 
حصص عائدة للديد املهدي الك يلي 
جالديد كريم ك يلي  (حصة جاحدة) 
نوفيدة  الديدة  جاحدة)  (حصة 
بكري (حصة جاحدة) الديدة فاط ة 
الزهراء ك يلي (حصة جاحدة) االندة 
(حصة جاحدة) أ يعها  زينب ك يلي 
من  بقرار  الك يلي  أح د  للديد 
نوف 15   20 في  املنعقد  العام  الج ع 

.2020
املوافقة عل0 توزيع أديد لرأس ال 

الشركة مع مراعاة ما جرس أعاله.
7 من النظام  ج   6 تعديل املاستين 

امسا�سي للشركة.
تحديث النظام امسا�سي جتنديقه 
أبريل   29 بتاريخ   2 . 9 مع القانون 

.20 9
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
ب15شيد  التجارية  باملحك ة  الضبط 
بتاريخ 8 ف15اير  202 تحت رقم 41 .
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
ب15شيد  التجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت  ف15اير  202    7 بتاريخ 

. 91
388 P

 MANAWER LEARNING
CENTER PRIVE

SARL

برأس الها : 30.000 سرهم
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
القانون  تقرير  تم  يونيو  202   4  
املدؤجلية  ذات  للشركة  امسا�سي 

املحدجسة حيث تت يز ب ا يلي :
 MANAWER  : التد ية 
 LEARNING CENTER PRIVE

.SARL

أنشطة سعم   : الهدف االأت اعي 

مدر�سي.

رقم    شقة   : االأت اعي  املقر 

حي  الوطاسيين  شارع   3 رقم  ع ارة 

بطانة سال.

املدة : 99 سنة.

في  محدس   : االأت اعي  الرأس ال 

ثالثين ألف سرهم (30.000) مقد ة 

إ 0 ثالث ائة (300) حصة بقي ة مئة 

)00 ) سرهم للحصة مكتتبة بالكامل 

منار  الخنداء  للديدة  مدفوعة 

)27.000) سرهم جالديد مح د منار 

)3000 سرهم).

لقد تم تعيين الديدة   : التديي1 

منار ك دي1ة لتدير الشركة  الخنداء 

لفت1ة غي1 محدجسة.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

تحت رقم  سبت 15  202   29 بتاريخ 

.34113
للنشر جالبيان 

389 P

 SOCIETE AL ILHAM

AGENCY
S.A.R.L

شركة ذت املدؤجلية املحدجسة 

جذات الرأس ال : 00000.00  سرهم

السجل التجاري رقم : 437 3 

تحويل حصص إأت اعية
بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

 4 نوف 15  202 تعيين ما يلي :

الحصص  توزيع  الشريك،  جفاة 

عل0 الورثة، نقل هذه الحصص بعد 

الديدتين  لصالح  تباسل،  ع لية 

لبنى فوزار جخرجف سهام جاملوافقة 

اإلأت اعية،  الحصص  نقل  عل0 

جتعديل املواس 6 ج7 ج3  من القانون 

امسا�سي.

 : أديدتين  مدي1تين  تعيين 

الديدتين لبنى فوزار جخرجف سهام.

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

 4 نوف 15  202 تقرر ما يلي :

يتنازل الديد أالل عويطة سجن 
مقابل عن 210 حصة ي لكها في رأس 
مال الشركة لصالح الديدة خرجف 

سهام.
يتنازل الديد خرجف عبد الرزاق 
ي لكها  حصة   210 سجن مقابل عن 
في رأس مال الشركة لصالح الديدة 

خرجف سهام.
يتنازل الديد خرجف عبد الرزاق 
ي لكها  حصة    21 سجن مقابل عن 
في رأس مال الشركة لصالح الديدة 

لبنى فوزار.
تتنازل الديدة رشيدة أأونة سجن 
مقابل عن 87  حصة ي لكها في رأس 
لبنى  الديدة  لصالح  الشركة  مال 

فوزار.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نوف 15   26 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
 202 تحت رقم 20069  في السجل 

الزمني رقم 0731 .
للنشر جالبيان

390 P

CABINOX
SARL AU

العاسي  الغي1  العام  الج ع  قرر 
نوف 15 202  بتاريخ     املنعقد 
ذات  شركة   CABINOX لشركة 
جحيد  بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 
مقرها   100.000.00 رأس الها سرهم 
املنزه  حي  الثاني  الطابق  اإلأت اعي 
رقم 170 شارع املنزه يعقوب املنصور 

الرباط ما يلي :
نقل املقر اإلأت اعي للشركة من 
زنقة شال ملويا  48  سكتور    رقم 
الطابق  إ 0  رياض أجالس مطاع ت ارة 
170 شارع املنزه  الثاني حي املنزه رقم 

يعقوب املنصور الرباط.
النظام  من   4 رقم  البند  تعديل 

امسا�سي للشركة.
تحديث النظام امسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سيد 15   2 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 202 تحت رقم 20242 .
391 P
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AUTO ECOLE HAKIMI
SARL AU

بتاري عرفي  عقد   ب قت�سى 

القانون  جضع  تم  نوف 15  202   4  

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

تحت  جذلك  جحيد  بشريك  محدجسة 

املعطيات التالية :

 AUTO ECOLE  : شركة  تد ية 

.HAKIMI SARL AU

غرض الشركة :

امتالك مدرسة  لتعليم الدياقة.
املقر : الطابق الدفلي حي منصور 

 رقم 40  ت ارة.

ب  الشركة  مدة  حدست   : املدة 

99 سنة ابتداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل التجاري.
ب بلغ  حدس   : الشركة  رأس ال 

إ 0  مقد ة  سرهم،    00000.00

000  حصة ب 00  سرهم، مكتتبة، 

للديد  بالكامل  جخصصت  محررة 

حكيمي مرجان.

: تدي1 الشركة من طرف  التديي1 

الديد حكيمي مرجان ك دي1 جحيد 

ملدة غي1 محدجسة.

لنظام  القانوني  اإليداع  تم 

بت ارة  اإلبتدائية  باملحك ة  الشركة 

تحت  سيد 15  202   2 جذلك بتاريخ 
2338 سجلت الشركة بالسجل  رقم 

التجاري تحت رقم 34827 .
مقتطف قصد اإلشهار

392 P

EVOLU-SYSTEM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ذات شريك جحيد 
رأس الها : 00000.00 سهم

املقر اإلأت اعي : 0  زاجية مو ي عبد 

الحفيظ جزنقة مح د كورس علي، 

باها، 2 شقة رقم  2 القنيطرة

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم  قد  بالقنيطرة،  نوف 15  202   4

الخصائص  تح ل  شركة  تأسيس 

التالية :

.EVOLU-SYSTEM : التد ية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

شريك  ذات  املحدجسة  املدؤجلية 

جحيد.

الهدف اإلأت اعي : 

تاأر منتجات التعبئة جالتغليف.
مو ي  زاجية    0  : اإلأت اعي  املقر 

عبد الحفيظ جزنقة مح د كورس علي، 

باها، 2 شقة رقم  2 القنيطرة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
رأس ال الشركة : 00000  سرهم 

فئة  من  حصة    000 إ 0  مقد ة 

00  سرهم للحصة.

بلغة  هشام  الديد   : املداه ون 

إقامة   26 ع ارة   28 بشقة  القاطن 

النجاح 2 املحيط العيايدة سال.

بلغة  هشام  الديد   : التديي1 

إقامة   26 ع ارة   28 بشقة  القاطن 

سال. العيايدة  املحيط   2 النجاح 

اإليداع القانوني : تم اإليداع القانوني 

املحك ة  لدى  التجاري  بالسجل 

سيد 15   2 في  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

 202 جمسجل تحت رقم 63407.
عن الشركة

393 P

 SOCIETE THE CHAMP GYM

CLUB
S.A.R.L AU

بتاريخ امل ضية  للعقوس   طبقا 
  2 سبت 15  202 تم تحرير القانون 

الخصائص  ذات  لشركة  امسا�سي 

نوف 15    1 بتاريخ  جاملسجلة  التالية 

.202 

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.

الهدف اإلأت اعي :

 قاعه الرياضة.

سرهم    00.000  : الرأس ال 

فئة  من  حصة    000 إ 0  مقد ة 

00  سرهم للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

شارع   327  : اإلأت اعي  املقر 
الشهداء قطاع   حي الدالم بدال.

التديي1 : الديد ح زة أدوس.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بدال  اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 
رقم  سيد 15  202   2 بتاريخ  جذلك 

التقييد بالسجل التجاري 31047.
394 P

NADAMRI
SARL AU

في اإلستثنائي  العام  الج ع   قرر 
 8 نوف 15  202 :

عاسل  الديد  استقالة  قبول 
بلحدن من مهامه كوكيل للشركة .

ازكوار  ندى  الديدة  جتعيين 
أ يع  مع  للشركة  أديدة  كوكيلة 

الصالحيات.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 
في   338 عدس  تحت   بالخ يدات 

 9 نوف 15  202 .
للنسخ جالبيان

الوكيل

395 P

PRIVATE BRIDGE
شركة محدجسة املدؤجلية
رأس الها : 0.000  سرهم

زنقة س ية إقامة شهرزاس 3 الطابق 
1 رقم 22 الدارالبيضاء 
السجل التجاري : 339991

تحويل املقر اإلأت اعي للشركة 
جإضافة نشاط أديد

ماي   27 بتاريخ  ب قت�سى محضر 
 202 تقرر ما يلي :

للشركة  اإلأت اعي  املقر  تحويل 
تاسرات  م ر   : التا ي  العنوان  إ 0 
40 حي التالل  سيفون  29 شقة   رقم 

الدارالبيضاء.
بالتنويم  العالج  نشاط  إضافة 

املغناطي�سي إ 0 أنشطة الشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 يوم  بالدارالبيضاء  التجارية 

نوف 15  202 تحت رقم 41  80.
396 P

PRIVATE BRIDGE

شركة محدجسة املدؤجلية

رأس الها : 0.000  سرهم

زنقة س ية إقامة شهرزاس 3 الطابق 

1 رقم 22 الدارالبيضاء 

السجل التجاري : 339991

تفويت حصص 
جتغيي1 الشكل القانوني للشركة 

ماي   27 بتاريخ  ب قت�سى محضر 

 202 تقرر ما يلي :

حصة إأت اعية من   10 تفويت 

طرف الديد ناصر الصقلي حديني 

لفائدة الديد ع ر الدباغ.

الصقلي  ناصر  الديد  استقالة   

حديني من منصبه ك دي1 للشركة.

الدباغ  ع ر  الديد  تعيين  تأكيد 

ك دي1 جحيد للشركة.

لشركة  القانوني  الشكل  تغيي1 

الشريك  ذات  املدؤجلية  محدجسة 

الوحيد.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 26 يوم  بالدارالبيضاء  التجارية 

أكتوبر  202 تحت رقم 797726.

397 P

SOFOREC

FIDUCIAIRE EXPERTISE COMPTABILITE

AUDIT ETUDES ASSISTANCE & CONSEIL

AZ HOTEL DES ARTS

شركة محدجسة املدؤجلية

رأس الها : 00.000.00  سرهم

مقرها اإلأت اعي : 17 شارع عالل بن 

عبد هللا حدان الرباط

تأسيس الشركة 
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالرباط بتاريخ 27 أكتوبر  202 حرر 

محدجسة  لشركة  امسا�سي  القانون 

املدؤجلية تح ل املواصفات التالية :

 AZ HOTEL DES  : التد ية 

.ARTS
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الهدف :
استغالل فندق، مقهى جمطعم.

في  املنفعة  أج  املشاركة  أخد 
املتعلقة  جاملقاجالت  الشركات  أ يع 

بامهداف املذكورة.
الع ليات  أ يع  عامة  جبصفة 
التجارية، املالية، الصناعية العقارية 
أج غي1 العقارية التي لها ارتباط مباشر 
الدالفة  بامهداف  مباشر  غي1  أج 

الذكر أج قاسرة أن تيدر ن و الشركة.
شارع عالل   17  : املقر اإلأت اعي 

بن عبد هللا حدان الرباط.
املدة : 99 سنة.

حدس رأس   : رأس املال اإلأت اعي 
سرهم    00.000.00 مبلغ  في  املال 
بقي ة  حصة    000 عل0  مقد ة 
00  سرهم للحصة الواحدة مقد ة 

بين الشركاء عل0 النحو التا ي :
الديد أسراز الحدين 600 حصة.

اآلندة أسراز هاأر 80 حصة.
الديد أسراز فيصل 80 حصة.
الديد أسراز رشيد 80 حصة.

الديد أسراز ربيع 80 حصة.
الديد أسراز س ي1 80 حصة.

املج وع : 000.  حصة.
قبل  من  الشركة  تدار   : اإلسارة 
الحامل  أسراز الحدين  املدي1 الديد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
إقامة  مغربية  أنديته   A10248
الدوي�سي  قاسم  بئ1  الرخا  زاجية    

الرباط.
من فاتح يناير إ 0   : الدنة املالية 

 3 سيد 15.
إلنشاء   5% تقتطع   : امرباح 
جيخصص  القانوني  اإلحتياطي  املال 

الفائض حدب قرار الشركاء.
مبلغ  إيداع  تم   : الحصص 
صندجق  في  سرهم    00.000.00

الشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحك ة التجارية بالرباط 
بتاريخ 24 نوف 15  202 جتم تسجيل 
الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 

. 16099
398 P

BIJOU LA
السجل التجاري رقم : 16277 

شركة محدجسة املدؤجلية
تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية

ب قت�سى القانون امسا�سي املؤرخ 
1 نوف 15  202 تقرر تأسيس  بتاريخ 
 BIJOU LA اسم  تح ل  شركة 
محدجسة املدؤجلية خاصيتها كالتا ي :

محدجسة   BIJOU LA  : التد ية 
املدؤجلية.

الشركة ت ارس نشاطها   : الهدف 
باملغرب جخارأه.

اإلستهالكية،  املواس  جبيع  شراء 
العامة،  الغذائية  جاملنتجات 
جمنتجات املرافق املنزلية، جاملشرجبات 
جفقا  جالكحول  الكحولية،  غي1 
املغرب،  في  بها  املع ول  للتشريعات 
جأسجات  جمعدات  املنتجات،  لج يع 

....، جالبدتنة، منتجات الصيانة.
البيع بالج لة أج التجزئة لج يع 
الغذائية  املواس  أج  املنتجات  أنواع 
اللحوم  جمنتجات  جالدجاأن 
جمنتجات  جالخضرجات  جالفواكه 

املبان جمنتجات البقالة.
الغذائية  املنتجات  في  التجارة 

جغي1 الغذائية.
جتصدير  جاستي1اس  جبيع  شراء 
أ يع الدلع الغذائية جغي1 الغدائية، 
جأي  البضائع  هذه  جتوزيع  تدويق 

نشاط متعلق بها.
الع ليات  أ يع  عام  بشكل 
التجارية جالصناعية جاملالية املرتبطة 
بشكل مباشر أج غي1 مباشر بامشياء 
يحت ل  التي  أج  أعاله،  املذكورة 
جتطويرها  تحقيقها  في  تداعد  أن 
املداعدة  جكل  الخدمات  تقديم 
جالدعم جالخدمات جاملشورة لألفراس 

جالشركات.
الشركة  مقر   : اإلأت اعي  املقر 
 ،9 قطاع    2 حدس في العنوان التا ي 

بلوك م، حي الرياض الرباط.
املدة القانونية : تأسدت الشركة 
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 ملدة 

التأسيس النهائي لها.

رأس ال   : اإلأت اعي  الرأس ال 

0.000  سرهم  الشركة حدس في مبلغ 

قد ت إ 0 ألفين 00  حصة من مائة 

جي ثل  كليا  سفع  حصة  لكل  سرهم 

مداه ة أنجزت نقدا لفائدة الشركة 

من طرف :

 TOUR تورفاطومطة  الديدة 

FATOUMATA 1.000 سرهم.

 KEITA الديد كيطاكليتي مح د 

 1.000  KELITY MOHAMED

سرهم.

بالكامل   الحصص  هذه  تدفع 

جتخصص كلها للشركة.

الشركة  يدي1   : التديي1 

 TOUR تورفاطومطة  الديدة 

الجندية  غينية   ،FATOUMATA

حاملة  ماي  99    9 بتاريخ  مزساسة 

أواز سفر رقم 000190899.

بالسجل   : القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  التجاري  

سيد 15  202  فاتح  يوم  بالرباط 

تحت رقم  6 20 .

399 P

SAMVIL TRADING
SARL AU

RC : 156285

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة جشريك جحيد

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

املؤرخ  الشركة  ب قت�سى محضر 

تقرر  نوف 15  202    1 بتاريخ 

 SAMVIL تأسيس شركة تح ل اسم 

ذات مدؤجلية محدجسة   TRADING

جشريك جحيد خاصيتها كالتا ي :

 SAMVIL TRADING  : التد ية 

بشريك  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

جحيد.

الشركة ت ارس نشاطها   : الهدف 

باملغرب جخارأه.

تاأر.

استي1اس جتصدير.

مقاجل مواس جمعدات الكت1جنية.

الشركة  مقر   : اإلأت اعي  املقر 
شارع   41 التا ي  العنوان  في  حدس 
فرندا شفة 8 أكدال الرباط املغرب.

املدة القانونية : تأسدت الشركة 
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 ملدة 

التأسيس النهائي لها.
رأس ال   : اإلأت اعي  الرأس ال 
0.000  سرهم  الشركة حدس في مبلغ 
00  حصة من فئة  قد ت إ 0 مائة 
00  سرهم لكل حصة سفع كليا جي ثل 
مداه ة أنجزت نقدا لفائدة الشركة 

من طرف :
الشريك  مجاس  مح د  الديد 

الوحيد.
بالكامل  الحصص  هذه  تدفع 

جتخصص كلها للشريك الوحيد.
الديد  الشركة  يدي1   : التديي1 
موالي  بحي  القاطن  مجاس  مح د 
سال    802 رقم   2 قطاع  اس اعيل 
املغرب مغربي الجندية مزساس بتاريخ 
6  ماي 991  املغرب حامل للبطاقة 

.AE 37199 الوطنية رقم
بالسجل   : القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحك ة  لدى  التجاري  
سبت 15  202  فاتح  يوم  بالرباط 

تحت رقم 0844 .
400 P

 SOCIETE VALA SOUSS
MEDIA
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

CAPITAL DE : 40.000.00 DHS
 SIEGE SOCIAL : DEL DACHRA
 OLD BRAHIM ZT SIDI TAHER

TAROUDANT
 RC N°1651 TRIBUNAL DE 1ER
INSTANCE DE TAROUDANT

العام  الج ع  لقرارات  تبعا 
2  أكتوبر  اإلستثنائي املنعقد بتاريخ 
 VALA SOUSS لشركة   202 
مدؤجلية  ذات  شركة   MEDIA

محدجسة قرر الشركاء ما يلي :
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من  إأت اعية  حصص  تفويت 

جالديد  سالحي  مح د  الديد  طرف 

اح د الحدري لفائدة الديد اكلكيم 

اح د.

220 حصة. الديد اكلكيم اح د 

الديد اح د الحدري 80  حصة.

استقالة الديد مح د سالحي من 

مهامه ك دي1 للشركة جتعيين الديد 

الديد اكلكيم اح د مدي1 جحيد مع 

أ يع صالحيات التوقيع.

 ،6  ،7 بذلك تم تعديل الفصول 

ج6  من القانون امسا�سي للشركة.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 

نوف 15  202  بتاريخ     بتارجسانت 

تحت رقم2021.

401 P
 

NEW PIPE
S.A.R.L

بتاريخ                  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بفاس  مسجل    نوف 15  202 

تم تأسيس  نوف 15  202    2 بتاريخ 

ذات  املدؤجلية  محدجسة  شركة 

الخصائص التالية :

.NEW PIPE : التد ية

تجزئة اإلنبعات   : املقر اإلأت اعي 
2 قطعة رقم S67  رأس املاء فاس.

املوضوع اإلأت اعي :

تشغيل منشأة للتحضي1 أج الع ل 

من خالل ع لية ميكانيكية.
سرهم    00.000.00  : املال  رأس 

حصة    .000 إ 0  مقدم  نقدا  سفع 

جاحدة  لكل  سرهم    00.00 فئة  من 

مدندة إ 0 الشركاء :

الديد  إ 0  مدندة  حصة   710

حفيظ املرني�سي.

الديدة  إ 0  مدندة  حصة   210

أسية بيباح.

املرني�سي  حفيظ  الديد   : املدي1 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
.C12 207 رقم

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

بكتابة   : لقد تم اإليداع القانوني 
الضبط لدى املحك ة التجارية بفاس 
رقم  تحت  نوف 15  202   26 بتاريخ 
1342 رقم السجل التجاري 70399.

بالتلخيص

402 P

STE. IDISER
SARL
إعالن

الج ع  مداجلة  ب قت�سى 
بتاريخ املنعقد  اإلستثنائي   العام 
رأس  رفع  تم  سبت 15 202   27  
املدؤجلية  املحدجسة  الشركة  مال 
 800.000.00 ب بلغ   STE. IDISER
سرهم أي رفع رأس مال الشركة من 
مبلغ  إ 0  سرهم   200.000.00 مبلغ 

000.000.00.  سرهم.
اإليداع القانوني : بكتابة الضبط 
لدى املحك ة التجارية بفاس بتاريخ 
30 نوف 15  202 تحت رقم 1404.

403 P

امستاذة محاسن العاقل

موثقة بالرباط

26 زنقة موالي رشيد، شقة رقم 9

الهاتف : 0137.70.78.00

0137.70.78.                    

 AL KHALIDI الشركة املسماة
INVEST IMMO

SARL
رأس الها : 2.000.000.00 سرهم 

مقرها اإلأت اعي : بالرباط الدوي�سي 
204 شارع مح د الداسس الطابق 

امجل
ب قت�سى عقد عرفي توثيقي تلقاه 
العاقل  محاسن  امستاذة  مكتب 
أكتوبر   28 بتاربخ  بالرباط  موثقة 

 202 تقرر ما يلي :
إأت اعية  حصة   2000 تفويت 
الخالدي  طارق  الديد  طرف  من 

لفائدة اآلندة ندى الخالدي.
تعديل الفصول 6 ج7 من القانون 

امسا�سي.
باملحك ة   : القانوني  اإليداع  تم 
نوف 15   2 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 202 تحت رقم 8709  .
نسخة قصد البيان جالنشر

امستاذة محاسن العاقل

موثقة بالرباط

404 P

االستاذة محاسن العاقل
موثقة بالرباط

26 زنقة موالي رشيد شقة رقم 9
الهاتف : 01.37.70.78.00

01.37.70.78.00

STE ZAHRAT ENNADA
SARL

راس الها : 300.000 سرهم
مقرها االأت اعي : بالرباط زنقة 
الهند ع ارة ق ر الزمان A رقم 7 

القبيبات
تلقاه  توثيقي  عقد  ب قت�سى 
العاقل،  محاسن  االستاذة  مكتب 
أكتوبر   28 بتاريخ  بالرباط  موثقة 

 202، تقرر ما يلي :
تفويت 300 حصة اأت اعية من 
طرف الديد طارق  الخالدي لفائدة 

االندة ندى الخالدي.
من   7 ج   6 الفصول  تعديل 

القانوني امسا�سي.
باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
نون15   2 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 202، تحت رقم 8708  .
نسخة قصد البيان جالنشر
االستاذة محاسن العاقل

موثقة بالرباط

405 P

 STE INTERNATIONAL
 ACADEMY OF BUSINESS

ENGINEERING
 SCIENCES AND
 TECHNOLOGY

 «IABEST»
SARL

 SIEGE : AVENUE MOHAMED VI
 RESIDENCE OUM RABIE N°  2

3EME ETAGE APPT 9 MEKNES
حل الشركة مدبقا

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
بتاريخ  ب كناس  املنعقد  االستثنائي 
نوف 15  202، قرر الج ع العام    2

االستثنائي لشركاء شركة :
 STE INTERNATIONAL   
 ACADEMY OF BUSINESS
 ENGINEERING SCIENCES AND
. TECHNOLOGY  «IABEST» SARL

  00.000 راس الها  يقدر  جالتي 

االأت اعي  مقرها  جالواقع  سرهم، 

رقم  شقة  الثالث  الطابق  ب كناس 

شارع   ،  2 اقامة ام الربيع رقم   ،9

مح د الداسس ، تقرر ما يلي :

حل الشركة مدبقا.

مح د  العلمي  الديد  تعيين  تم 

مدؤجال  عن حل  الشركة.

تحديد مقر حل الشركة : الطابق 

اقامة ام الربيع   ،9 الثالث شقة رقم 

الداسس  مح د  شارع     2 رقم 

مكناس.

تم االيداع القانوني لدى املحك ة 

فاتح  بتاريخ  ب كناس  التجارية 

سيد 15  202، تحت رقم 404.

406 P

 STE HMIDOU

 IMPORTATION COMPANY
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

راس الها : 00.000  سرهم

مقرها االأت اعي : الرقم 22 مدرسة 

الحدنية ميدلت 

تغيي1 اسم الشركة
الغي1  العام  الج ع  ب قت�سى 

نون15    2 بتاريخ  املنعقد  العاسي 

 202، تقرر ما يلي :

 HMIDOU  : تغيي1 اسم الشركة 

 IMPORTATION COMPANY

 HMIDOU من  SARL AUبدال 

.COMPANY

جبذلك تم تغيي1 املاسة 2 من قانون 

الشركة.

 HMIDOU  : الشركة  اسم 

 IMPORTATION COMPANY

.SARL AU

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

نون15   24 بتاريخ  ب بدلت  االبتدائية 

السجل  رقم  32  تحت   ،202 

التجاري  288.

407 P
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 STE ALLIANCE AUTO

 DESIGN
 SARL AU

راس الها : 00.000  سرهم

مقرها االأت اعي : 740 تجزئة عين 

اغبال احداف ازرج 

تاسيس شركة
الشركاء : 

ماحي مح د مغربي الداكن بازرج 

اغبال  عين  تجزئة  مكرر   804 رقم 

التعريف  للبطاقة  الحامل  احداف 

.DA747 9 الوطنية رقم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مدوؤلية محدجسة بشريك جحيد.

 STE شركة   : الشركة  اسم 

 ALLIANCE AUTO DESIGN SARL

.AU

عين  تجزئة   740  : الشركة  مقر 

اغبال احداف ازرج.

موضوع الشركة :في املغرب ك ا في 

الخارج :

قطع  جبيع  تجارة   ،TOLERIE

الغيار.

الع ليات  كل  عامة  جبصفة 

لها  التي  العقارية  املالية،  التجارية، 

مع  مباشرة  غي1  أج  مباشرة  عالقة 

في  أعاله  املصنفة  املواضيع  احدى 

الشركة  نشاط  جتقدم  تدهيل  اطار 

املقاجالت  أ يع  في  مشت1كات  جاخذ 

ذات النشاط امل اثل.

مدة الشركة : 99 سنة.

راس ال  حدس   : الشركة  راس ال 

سرهم مقد ة    00.000 الشركة في 

ا 0 000  حصة اأت اعية من قي ة 

00  سرهم للحصة الواحدة مقد ة 

ك ا يلي :

ماحي مح د ..... 000  حصة.

املج وع .... 000  حصة.

مدي1ا  مح د  ماحي   : التديي1 

للشركة ملدة غي1 محدجسة.

الدنة املالية : تبدأ من فاتح يناير 

جتنتهي ب تم سيد 15 من كل سنة.

االسخار  سحب  بعد   : االرباح 
الشركاء  عل0  االرباح  توزع  القانوني 

حدب الحصص.
املحك ة  في  القانوني  االيداع  تم 
 386 االيداع  رقم  بازرج  االبتدائية 
السجل  نون15  202،   23 بتاريخ 

التجاري رقم 617 .
408 P

االمانة امللكية لل غرب

29 شارع العلويين رقم   الرباط

شركة بيزنيس رول سوليسيون
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

العاسي  الغي1  العام  الج ع  ان 
 2020 سيد 15    6 بتاريخ  املنعقد 
بيزنيس رجل سوليديون»   » لشركة 
شارع فال   61 مقرها بالرباط  ش.م، 
أكدال،  الثاني  الطابق  ع ي1  جلد 
جاملسجلة  سرهم   360.000 راس الها 
رقم  تحت  التجاري  بالسجل 

 31 3 ، قد قرر ما يلي :
الزياسة في الراس ال الشركة من 
 2.840.000 ا 0  سرهم   360.000

سرهم.
املوافقة عل0 تفويت كافة االسهم 

من طرف شركة :
 OMA EMIRATES GENERAL
 OMA شركة  لصالح   TRADING

.EMIRATES
أديدة  أساسية  قوانين  انشأت 

للشركة بتاريخ  3 سيد 15 2020.
كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت  سيد 15  202،  فاتح  بتاريخ 

رقم 46 20.
ب ثابة مقتطف جبيان

في1ماك

409 P

STE JIPACK
SARL AU 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
بشريك جحيد

 : العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 
7  ف15اير  202 بالداالبيضاء.

جالتي تح ل الخصائص التالية :
التوزيع   : االأت اعي  الهدف 

جتغليف، يدتورس جيصدر.

الع ليات  أ يع  عام  بصفة 
التجارية الصناعية جاملالية جالعقارية 
مباشر  غي1  أج  مباشرة  املرتبطة 
من  ي كن  التي  الشركة  باغراض 

تن يتها.
سرهم    0.000  : راس ال الشركة 
مقد ة ا 0 00  حصة من فئة 00  

سرهم للحصة الواحدة .
الشكل  عل0  الشركاء  بين  موزعة 
املهدي،  الشرايبي  الديد   : التا ي 
00  سرهم  حصة اأت اعية من فئة 

مرق ة من   ا 0 00 .
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التاسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.
من فاتح يناير ا 0   : الدنة املالية 
 3 سيد 15 من كل سنة ماعدا الدنة 

االج 0 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
البيضاء   : االأت اعي  املقر 
املعاريف شارع الرجساني زنقة اح د 

املجاطي الطابق االجل شقة 8.
املدي1 : الشرايبي املهدي املزساس في 
977  جالحامل للبطاقة  0  سيد 15 

.BK 60 40 الوطنية رقم
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.RC 493307
410 P

 STE TRAVAUX
 D'INFRASTRUCTURE &

ASSAINISSEMENT
قرر  نوف 15  202    9 بناريخ 
 TRAVAUX  : لشركة  العام  الج ع 
 D ’ I N F R A S T R U C T U R E &
ذات  شركة   ،ASSAINISSEMENT
راس الها  محدجسة،  مدؤجلية 
  00 ا 0  مقد ة  سرهم    0.000
للحصة  سرهم    00 فئة  من  حصة 
الواحدة جاملسجلة بالسجل التجاري 
تحت  بالرباط،  التجارية  باملحك ة 

رقم  2022  :
سهم للديد الحدين   10 تفويت 
عبد  االله  عبد  الديد  ا 0  ابوزين 

الحكيم.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  من 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  ا 0 

لشخص جاحد.
التجارية  باملحك ة  امللف  جضع 
بالرباط بتاريخ 2 ف15اير  202، تحت 

رقم 20227 .
411 P

STE FABRINOV METAL
SARL

CAPITAL : 100.000.000 DHS
 SIEGE : BEAULIEU KM 10

 BD LAGOTA SIDI MOUMEN
CASABLANCA

تفويت حصص اأت اعية
 FABRINOV شركة  اتخذ شركاء 
خالل الج ع العام   ،METAL SARL
أكتوبر  202،  االستثنائي بتاريخ  2 

القرارات التالية :
تفويت حصص بين البائع الديد 
ابراهيم العوني املفوتين اليهم الديد 

رضا العوني جالديدة سهام العوني.
االقرار بالتوزيع الجديد لرأس الها 

عل0 النحو التا ي :
الحامل  العوني  رضا  الديد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

BB 320 0 ....... 100.000 حصة.
الحاملة  العوني  سهام  الديدة 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

BB 17733 ...... 100.000 حصة.
جقد تم االيداع القانوني باملحك ة 
رقم  تحت  بالدارالبيضاء  التجارية 

802762 بتاريخ 2 سيد 15  202.
مقتطف من أأل االشهار

412 P

STE DRAMBET
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

بشريك جحيد
راس الها : 00.000  سرهم

مقرها االأت اعي : متجر رقم 11 
الكائن باقامة ام كلثوم ع ارة 9 حي 

رح ة قطاع بدال
املؤرخ  العرفي  العقد  ب قت�سى 
قررت مدي1ة  نون15  202،   8 بتاريخ 
DRAMBET بت  سريم  الشركة 

ش.م.م.ش.ج. ما يلي :
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شارع   48 نقل املقر التجاري من 

ا 0  الرباط  اكدال  اجمي1  أجالس  فال 

متجر رقم 11 الكائن باقامة ام كلثوم 

ع ارة 9 حي رح ة قطاع  جبدال.

قد تم االيداع القانوني بالسجل 

التجارية  املحك ة  لدى  التجاري 

سيد 15  202،   2 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم  2021 .

413 P

CABINET QUICK WAY

 CONSEIL COMPTABLE FISCALE &

JURIDIQUE

MOB : 06.6 .6 . 2.93

FIXE : 01.13. 7.36.69

STE RACHAD SOLUTION
SARL

تاسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

أبريل  202،   6 بتاريخ  بالرباط 

الرشاس  لشركة  جحيد  الشريك  قرر 

جحيدن  بشريك  ش.م.م.  سوليدين 

ذات راس ال 00.000  سرهم تاسيس 

الشركة. ك ا تقرر ما يلي .

الهدف االأت اعي : جكالة عقارية، 

االشغال املختلفة جأشغال البناء.

القاعدة  طريق   : االأت اعي  املقر 

املجد  قطاع  الوحدة  تجزئة  الجوية 

رقم 3   العيايدة سال.

راس ال الشركة : 00.000  سرهم 

فئة  من  حصة    000 ا 0  مقد ة 

سرهم للحصة الواحدة موزعة    00

بين الشركاء عل0 الشكل التا ي :

  000 ارشاس  ابو  هشام  الديد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.

من فاتح يناير ا 0   : الدنة املالية 

 3 سيد 15 من كل سنة ماعدا الدنة 

االج 0 تبتبدى من تاريخ التسجيل.

التديي1 : الديد هشام ابو ارشاس.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.3394 

لتأسيس  القانوني  االيداع  تم 

بدال  االبتدائية  باملحك ة  الشركة 

رقم  تحت  يونيو  202،    7 يوم 

.36863

414 P

« ا�سي سيطاي س يكوب « ش.م.م.ش.ج

 « ACIER DETAIL DECOUPE » 

SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

شركة  تأسيس  تم   202 /  /02

ذات املدؤجلية املحدجسة سات شريك 

جحيد خصائصها كالتا ي :

-  التد ية : « ا�سي سيطاي س يكوب»

العقاقي1  تاأر   -  : الهدف   -

بالتقديط

امليكانيكية  التصنيع  قطع  بيع   -

بالتقديط

-  بيع الفوالس الصناعي بالتقديط   

زنقة   3 بلوك  املقر االأت اعي :    -

ايت  الحرش  املدتشفى  حي  هندي 

ملول

- املدة : 99 سنة.

سرهم    00.000.00 الرأس ال   -

000  حصة اأت اعية  مقد ة عل0 

من فئة 00  سرهم للحصة الواحدة، 

للشريك الوحيد: 

الديد كرجم ع ر.

يتعهد بتديي1 الشركة  التديي1:   -

غي1  ملدة  ع ر  كرجم  الديد  إ 0 

محدسة، أما التوقيع فيندب له.

- جقد تم اإليداع القانوني بكتابة 

االبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت   15/11/2021 بتاريخ  بانزكان 

جالسجل التجاري رقم   ، رقم  242 

2476 
للخالصة ج البيان

عن املدي1

 415 P

مكتـــب ايلو فينونديال لال ستشارات ش. م.م.

 ELO FINANCIAL CONSULTING 

 SARL A.U 

ع ــارة  شقة2  شــارع تيتو بأكاسير

 STE ALOHA.VIBES  
 SARL A.U 

رأس الها 00.000,00  سرهم 
إعالن بتأسيس شركة

تأسدت  عرفي  عقد  جب وأب 
املحدجسة      املدؤجلية  ذات   شركة 
بتاريخ      14/11/2021     تحت اسم 

«STE ALOHA.VIBES» SARL A.U
- هدفها :   

رياسة  ج  العرجض   في  مقاجل 
امع ال الفنية لل هرأان.

-العنوان التجاري شقة بت راغت 
أجريرا كاسير.

00.000  سرهم موزعة  رأس الها 
حصة  كل  قي ة  حصة    00 إ 0 

00 سراهم، موزعة ك ايلي
  000 يوسف:  العوام  الديد   

حصة.
- تديي1 الشركة : تم تعيين الديد 
ملدة  للشركة  مدي1ا  يوسف  العوام 
كامل  تخويله ا  مع  محدجسة  غي1 
الصالحيات حدب القانون االسا�سي 

للشركة.
تاريخ  من  سنة   99 املدة:   -

تأسيدها.
ب كتب  تم  القانوني  اإليداع   -
التجارية  املحك ة   لدى  الضبط 
بتاريخ    07263 رقم  تحت  اكاسير، 

15/11/2021
STE ALOHA. »سجلت الشركة -
بالسجل    VIBES » SARL AU
  49109 التجاري بأكاسير تحت رقم  

بتاريخ  15/11/2021.
416 P

STE WISE WORD WAB
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تاسيس شركة

في  حرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 
 ،20 9 يونيو    6 بتاريخ  مراكش 
مدؤجلية  ذات  شركة  تاسيس  تم 

محدجسة لها امل يزات التالية :

 STE WISE WORD  : التد ية 
.WEB SARL

الن�سي  املحتوى  انشاء   : الهدف 
جالد عي البصري.

شارع  رقم       : املقر االأت اعي 
عبد الكريم الخطابي اقامة امان رقم 

0  كليز مراكش.
التديي1 : الديد مح د رضا طالب 

ملدة غي1 محدجسة.
راس ال الشركة : 0.000  سرهم

تم االيداع القانوني  لدى املحك ة 
يونيو  بتاريخ  2  ب راكش  التجارية 
سجل   ،1102 رقم  تحت   ،20 9

تجاري رقم 97331.
417 P

 STE BEST MATERAUX
 NEGOCE

SARL
تاسيس شركة

بتاريخ املؤرخ  للعقد   طبقا 
 4 أغدطس  202 جاملسجل باكاسير 
املعطيات  الشركةذات  تاسيس  تم 

التالية :
 STE BEST شركة   : التد ية 

.MATERIAUX NEGOCE SARL
بيع مواس البناء جالتجارة   : الهدف 

املتنوعة.
الراس ال : 00.000  سرهم مكون 
سرهم    00 بدومة  حصة    00 من 

للحصة الواحدة.
العنوان : شقة الطابق االجل زنقة 

4 بلوك E9 حي الداخلة اكاسير.
بصفته  اح د  جسمين   : التديي1 
الوحيد  جاملدي1  الوحيد  الشريك 

للشركة.
التجارية  باملحك ة  االيداع  تم 
30 نون15  202، تحت  باكاسير بتاريخ 

رقم 07467 .
418 P

 STE BYZRAN SAHARA
SARL AU  

تاسيس شركة
ب قت�سى القانون االسا�سي املؤرخ 
تاسيس تم  نون15  202    7 بتاريخ 
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ذات  املدؤجلية  محدجسة  شركة 

 BYZAN SAHARA الشريك الوحيد 

ذات الخصائص التالية :

الهدف : هدف الشركة في املغرب 

ك ا في الخارج هو :

االشغال املختلفة جالبناء، أشغال 

الرخام جمفاجض.

املقر االأت اعي : حي تي1ت الدفلي 

بلوك ب رقم 47  كل يم.

املدة : 99 سنة.

  00.000 في  حدس   : الراس ال 

حصة    000 عل0  مقدم  سرهم 

اأت اعية بقي ة 00  سرهم للواحدة 

جهي في نصيب : الديد بيزران الحدين 

000  حصة اأت اعية.

: تدي1 الشركة جملدة غي1  التديي1 

بيزران  الديد  طرف  من  محدجسة 

الحدين.

االبتدائية  باملحك ة  االيداع  تم 

بكل يم  بتاريخ 26 نون15  202، تحت 
رقم 416/2021.

419 P

شــركة ماروك ديڤيرتيسمنت
 ش.م.م

 SOCIETE MAROC 

 DIVERTISSEMENT
 sarl a.u

رأس مالها 00.000  سرهم

املقر االأت اعي: بلوك 3  شقة رقم 

03 شارع إيليغ حي الدالم أݣاسير

 **إعالن عن تأسيس شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة بالشريك 

الوحيد**

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   -   

تم إحداث  نون15  202م،   21 بتاريخ 

ذات  لشركة  امسا�سي  القانون 

املدؤجلية املحدجسة بالشريك الوحيد 

خصائصها  من طرف املوقع للعقد، 

كالتا ي:

مارجك  «شركة  التد ية: 

 STE MAROC سيڤي1تيد نت 

  DIVERTISSEMENT

شقة    3 بلوك  االأت اعي:  املقر 
رقم 03 شارع إيليغ حي الدالم أݣاسير

الهدف االأت اعي:

الدياحي  الت1فيه 

                                                                                  .ANIMATION TOURISTIQUES

الدراأات املائية،  تاأي1 أيت سكي، 

الكواس جبيكيس. 

 LOCATION DE JET SKI

.MOTO QUADS BUGGYS

جتصدير                                                                               إستي1اس 

.IMPORT-EXPORT
في:  حدس  الشركة  مال  رأس 

ألف  إ 0  مقدم  سرهم    00.000

للحصة  سرهم    00 فئة  من  حصة 

الواحدة ي لكها كاملة : الديد مح د 

أنس برزجق.

عين الديد مح د أنس  التديي1: 

جحيدا  مدي1ا   -8JC 7339 برزجق 

للشركة ملدة غي1 محدجسة.

إ 0  يناير  فاتح  من  املالية:  الدنة 

 3 سأن15.

- لقد تم اإليداع القانوني لدى   2

بأݣاسيربتاريخ  التجارية  املحك ة 

29/11/2021م تحت رقم: .07441  

- السجل التجاري: 49617.

420 P

SOCIETE BAB SAHARA IMMOBILIERE

Société à Responsabilité Limitée

Au Capital de 100.000,00 Dhs

 DOMICILE CHEZ STE DARJA: AV

 ELMEHDI BEN TOUMERTE  N°37

GUELMIM

تـــأسيــس شركة
بتاريخ  عرفي   عقد  ب قت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،28/10/2021

بامل يزات  ذات املدؤجلية املحدجسة  

التالية :

الصحراء  باب    : التد ية  

اي وبيليي

التوطين لدى شركة سرأة شارع 

املهدي بن تومرت رقم 37 كل يم.

سرهم    00.000 الرأس ـــــــــــــال: 

فئة  من  حصة    000 عل0  مقد ة 

00  سرهم.

منعش   : الهـــــــــــــــــدف 
البناء                                                                                                                                            جأشغال  عقاري 

الشــــــــــــــركاء :
بواكنزي عبد الص د 210حصة

 الدركا�سي عبد العا ي210حصة
ميديكال  سوح  شركة 

سونطر210حصة
صباري مصطفى 21 حصة

صباري مح د اممين 21 حصة
عبد  بواكنزي    : القانوني  املدي1 

الص د
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ   كل يم   االبتدائية 
26/11/2021 تحت رقم9 4 / 202
421 P

 STE. AMMOURI PRODUCT
 INFO

« s.a.r.l  a.u »
بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة  تأسدت   29/10/2021
محدجسية املدؤجلية ذات الخصائص 

التالية :
-  التد ية:

 STE. AMMOURI PRODUCT
 INFO

« s.a.r.l  a.u »
- رأس الها:  000.00 00   سرهم.

- مقرها االأت اعي : بلوك 03 رقم 
6 حي  73 الطابق الثالث املكتب رقم 

الجديد أزرج أيت ملول.
إصالح   -  : االأت اعي  الهدف   -

جتركيب أأهزة الك بيوتر جاملكتب، 
- بيع، شراء جتدويق أ يع أأهزة 

الك بيوتر جمدتلزمات املكتب،
- تنظيف جإعاسة تعبئة خراطيش 

الح15،
- أشغال النسخ الطباعة،

- التصدير جاالستي1اس، 
الوطنية  الشركات  ت ثيل   -

جالدجلية في الت1اب املغربي،
التجارية  الع ليات  أ يع   -
جالصناعية املتعلقة بشكل مباشر أج 

غي1 مباشر بغرض الشركة.

- اإلسارة جالتديي1: الديد ع وري 

لبطاقة  الحامل  الدين  سيف 

  CD9  299 التعريف الوطنية رقم

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع   -

القانوني باملحك ة االبتدائية بانزكان 

يوم 30/11/2021 تحت رقم   2134، 

السجل التجاري رقم 24863.

422 P

 Société   DOAA HSSIN
SARL AU  

شركة محدجسة املدؤجلية
رأس الها 00.000.00  سرهم

املقر االأت اعي :  بدجار بوتوكا  

تدراس  تارجسانت.

 04 بتاريخ   ب قت�سى عقد عرفي، 
القانون  جضع  تم  أكتوبر   202, 

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة 

بامل يزات     ”  DOAA HSSIN “    

التالية:

الشركاء : 

مغربي,    , الرامي   الحدن  الديد 

الحامل   .15/02/1984 سنة  مزساس 

رقم   الوطنية  التعريف  لبطاقة 

بوتوكا  بدجار  الداكن    JB3 6291

تدراس تارجسانت.

املوضوع :

تتخذ الشركة ك وضوع لها اآلتي :

التفاجض.

كراء الدراأات النارية.

االستي1اس جالتصدير

التد ية :

  DOAA HSSIN » م.م  .ذ.  شركة  

.»  S.A.R.L

املقر االأت اعي :

سجار بوتوكا تدراس تارجسانت.

املدة: تدعة ج تدعون سنة ابتداء 

من تاريخ تسجيل الشركة في السجل 

التجاري.
رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 

سرهم    00.000,00 ب  الشركة 

مقد ة إ 0 000 حصة من فئة 00  

سرهم موزعة كالتا ي:
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000 حصة  الرامي  الحدن 
اأت اعية.

املج وع : 000  حصة اأت اعية.
املهري  طارق  الديد   التديي1: 
 .09/11/1979 سنة  مزساس  مغربي,  
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
الداكن بحي أرسة   JC323697 رقم  
اجلوز تارجسانت. عين مدي1 للشركة ج 
يلزم  بالتوقيع  املنفرس  للديد الحدن 

الرامي  ملدة غي1 محدسة.
تبتدئ من    : الدنة االأت اعية    
سأن15 من  فاتح يناير ج تنتهي في  3 

كل سنة.
امرباح: توزع امرباح الصافية بعد 
في املائة لالحتياط القانوني   1 خصم 
في  حصتهم  حدب  الشركاء  عل0 
الشركة أج تنقل من أديد إ 0 الدنة 

املوالية.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
املحك ة االبتدائية  بتارجسات  بتاريخ  
تحث رقم السجل  نون15  202    29

التجاري 8277.
مقتطف من أأل اإلشهار

423 P

 STE DOMAINE ELFATMI
  BAAKILA

 SARL AU
رأس الها 00.000,00  سرهم 

إعالن بتأسيس شركة
تأسدت  عرفي  عقد  جب وأب 
املحدجسة  املدؤجلية  سات  شركة 
إسم  تحت   15/11/2021 بتاريخ 
  DOMAINE ELFATMI BAAKILA

.SARL AU
 هدفها :  االنتاج الفالحي.

تجزئة سنيا    -العنوان التجاري: 
رقم 48س أجالس تاي ة.     

سرهم    00.000,00 رأس الها   -
كل  قي ة  حصة  إ 0000   موزعة 
ك ا  موزعة  سراهم،    00.00 حصة 

يلي:
بلعريبي:  الفطمي  الديد 

000 حصة.

تديي1 الشركة تم تعيين الديد   -
مح د بلعريبي مدي1ا للشركة ملدة غي1 
محدجسة مع تخويله كامل الصالحيات 

حدب القانون امسا�سي للشركة.
تاريخ  من  سنة   99 املدة:   -

تأسيدها.
ب كتب  تم  القانوني  اإليداع   -
االبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
بتاريخ    2062 رقم  تحت  بتارجسانت 

.29/11/2021
 STE DOMAINE» سجلت شركة -
 ELFATMI BAAKILA»  SARL AU
تحت  بتارجسانت  التجاري  بالسجل 

رقم  8273 بتاريخ  29/11/2021.
424 P

STE DOT BUILDING
 Société à responsabilité limitée

d’associé unique
au capital de : 100.000,00 DHS 

 Siège social : MAGASIN HAY  AL
 WIFAQ N2- 273A BENSERGAO

AGADIR
تـأسيـس شركـة ذات مدؤجليـة 

محــدجسة  بشريك جحيد  :
DOT BUILDING

   ب قت�سى عقد عرفي م15م بتاريخ 
القانون  جضع  تم   ،12/04/2021
مدؤجلية  ذات  لشركة   امسا�سي 
م يزاتها  جحيد  بشريك  محدجسة  

كالتا ي : 
  DOT BUILDING  : التد يــة      

ش.م.م بشريك جحيد
الهدف االأت اعي :

البناء  اشغال  بج يع  القيام 
جالهندسة املدنية.  
بيع املواس البناء.

بيع عقاقي1
الع ليات  كل  عامة  بصفة  ج 
الصناعية،  التجارية،  املالية، 
جالعقارية املرتبطة بصفة مباشرة أج 

غي1 مباشرة بنشاط الشركة.
رقم  محل    : االأت اعي   املقر   
بندركاج                                                    الوفاق  273-2،حي 

اكاسير.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املـدة 
تأسيدها.

سرهم    00.000.00  : الرأس ال   
فئة  من  حصة     000 من  جيتكون 

00  سرهم  
مدفوعة بكاملها من   طرف الديد  

سجتزرجلت الحدن.
من  مدي1ة  الشركة  التدييـــر: 
طرف  الديد سجتزرجلت الحدن ملدة 

غي1 محدجسة.
التوقيــع : الشركــة ملزمـة بالتوقيــع 

املنفرس للديد  سجتزرجلت الحدن
الدنة الحدابيـة : تبتدئ من فاتح 
كل  من  سأن15  في  3  تنتهي  ج  يناير 

سنة.
االيـداع :

تم إيداع امللف القانوني للشركة 
لدى كتابة الضبط باملحك ة التجارية 
تحت    22/11/2021 باكاسير بتاريخ  

رقم :  07346 
السجل التجاري : 

التجاري  بالسجل  التسجيل  تم 
لدى املحك ة التجارية باكاسير بتاريخ 
22/11/2021  تحت  عدس :  49171 .
425 P

STE ADRAB
 SARL AU CAPITAL DE

   100.000,00 DHS
 RDC BLOC 106 N° 01 CITE EL

HASSANI
AGADIR 

تـأسيـس شركـة ذات مدؤجليـة 
محــدجسة  :
ADRAB

ب قت�سى عقد عرفي م15م بتاريخ 
القانون  جضع  تم    ،  26/10/2021
مدؤجلية  ذات  لشركة   امسا�سي 

محدجسة  م يزاتها كالتا ي : 
 التد يــة      ADRAB       ش.م.م

الهدف االأت اعي 
كراء الديارات .

 املقر االأت اعي  :  الطابق االر�سي 
بلوك 06  رقم  0 حي الحدني اكاسير
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املـدة 

تأسيدها.

سرهم     00.000.00  : الرأس ال   
من فئة  حصة      000 ج يتكون من 

00  سرهم  
مدفوعة بكاملها من  طرف  : 

 الديد كبي1  كريبي : 100   حصة.     
    100  : حدن  اضراب  الديد 

حصة   
الشركة مدي1ة من   : التدييـــر    
كريبي عبد االله ملدة  الديد   طرف  

غي1 محدجسة.
ملزمـة   الشركــة      : التوقيــع 
كبي1   للديدين   املشت1ك  بالتوقيع 

كريبي   ج اضراب حدن .
الدنة الحدابيـة : تبتدئ من فاتح 
كل  من  سأن15  في  3  تنتهي  ج  يناير 

سنة.
االيـداع :

القانوني  امللف  إيداع  تم 
الضبط   كتابة  لدى  للشركة 
بتاريخ  باكاسير  التجارية  باملحك ة 
22/11/2021   تحت رقم : 07344 .

السجل التجاري : 
التجاري  بالسجل  التسجيل  تم 
لدى املحك ة التجارية باكاسير  بتاريخ  
22/11/2021  تحت عدس  : 49173.
426 P

 ABAIS CONSTRUCTION
 SOLUTIONS

تأسيس شركة ذات مدؤلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   
القانون  إعداس  تم  نون15  202    0
مدؤلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية  :
 ABAIS   : االســـم 
 CONSTRUCTION SOLUTIONS

ش ذ م م .
 املوضـوع : 

- اشغال الجبس .
- امشغال املختلفة جالبناء .

العنوان : كراج زنقة 416 الجرف 
انزكان.
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ابتداء  سنــة   99  : الشركـــــــة  مـــدة 

من تقييدها في السجل التجاري.      

رأس مال الشركـة 00.000  سرهــم 

فئة  من  حصة    000 ا 0  مقد ة 

00  سرهم للحصة الواحدة مسجلة 

باسم : الديد اباي�سي عزيز .

الشركــة  تديــر   : الشركــة  تدييـــر 

مـن طرف الديد اباي�سي عزيز الذي 

له صالحية التوقيع .

من  تبتــدئ   : االأتــ اعيــة  الدنــة 

سأنبــر من  فاتح ينــاير ج تنتهــي في  3 

كل سنــة. 

بكـتـابة  القانوني  اإليداع  تــم 

الضبط باملحك ــة االبتدائية بانزكان  

رقـم  تحت  نون15  202    29 بتاريخ 

بالسجل  الشركة  جتسجيل   212 

رقم  تحت  املحك ة  بنفس  التجاري 

. 24817
   ب ثابة مقتطف ج بيــان 

427 P

  STE  BITABRI      شركة      
 SARL

تأسيس شركة م م 
في  مؤرخ   عرفي  عقد  ب قت�سى 

شركة  تأسيس  تم    12/11/2021

محدجسة املدؤجلية تح ل الخصائص 

التالية :

  - التد ية: تح ل الشركة اسم 

STE BITABRI SARL

تحدس   : الشركة  رأس ال    -  2

رأس ال الشركة في مبلغ00000.00   

000  حصة بقي ة  سرهم مقدم ا 0 

00  سرهم لكل حصة 

مقد ة كالتا ي:

      -الديد بريقات الهاشمي , رقم 

 JB200232 البطاقة الوطنية

  100  حصة 

, رقم  -الديد املصطفى بيطان     

  GN60967 البطاقة الوطنية

  100  حصة 

3 - املقر االأت اعي: سجار بوعالكة 

الصفاء أشتوكة أيت باها .

:بيع  االأت اعي  الهدف   -  4  
نقل البضائع  التجارة –  املتالشيات- 

لحداب الخاص .  
-1  التديي1: تحدس تديي1 الشركة 

من طرف :
, رقم       الديد بريقات الهاشمي 

  JB200232 البطاقة الوطنية
رقم   , بيطان  املصطفى  جالديد 

  GN60967 البطاقة الوطنية
القانوني  امللف  ايداع  تم   -  6
االبتدائية  املحك ة  لدى  للشركة 
بتاريخ   21 3 رقم  تحت  النزكان 
رقم السجل التجاري   26/11/2021

.24847
428 P

ا ئــتــ ــا نــيــة  ريــــش  كــــونـت

مكتب الديد حارف ع ار
شقة 6 رقم 23 زنقة خالد بن الوليد

الداخلة - أكاس ير-

  Sté BIK-ART’S شــركة
   SARL

تـأسـيـس شـركة ذات ا ملـدـؤجلـية
 املحدجسة.    

ب وأب عقد عرفي ت ت املصاسقة 
عليه بتاريخ 03 نون15  202 بإنزكان، 
املدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجسة  باملواصفات التالية:
االسم : Sté BIK-ART’S  ش. م. م .  
سواء  الشركة  تهدف  الغرض:  
ساخل املغرب أج بالخارج إ 0 تحقيق 

امغراض التالية: 
بيع امق شة جالنديج بالتقديط 
جاملفرجشات  امثاث  بيع   – جالج لة 
أثاث  بيع   – جالج لة  بالتقديط 

املكاتب.
2  حي  0  ج  : رقم  املقر الرئي�سي  
املرس الدشي1ة الجهاسية إنزكان ايت 

ملول.
في  حدس    : الشركة  رأس ال  
00.000,00  سرهم  مقدم  إ 0 000  
حصة  اأت اعية  قي تها  00   سرهم  

لكل  جاحدة  منها  موزعة  كامتي : 
بيقندارن:         ياسين  الديد 

40.000,00  أي  400 حصة.

        : بيقندارن  رضا  الديد 
40.000,00  أي  400 حصة.

       : بيقندارن  سناء  الديدة   
20.000,00  أي  200 حصة.

تدي1 الشركة    : التديي1         
بيقندارن  ياسين  الديد  طرف  من 
غي1  ملدة  بيقندارن  سناء  جالديدة 

محدسة.
تم  اإليداع  بكتابة  الضبط  لدى  
بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية  املحك ة 

24/11/2021 تحت رقم  249.
لـلـنسخ  ج اإلشـارة 

429 P

 STE AYA GRI ET شركة      
 NEGOCE
  .SARL. AU

تأسيس شركة م م 
في  مؤرخ   عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة  تأسيس  تم    22/11/2021
محدجسة املدؤجلية ذات شريك جحيد 

تح ل الخصائص التالية :
  - التد ية: تح ل الشركة اسم 
 STE AYA GRI ET NEGOCE SARL

AU
تحدس   : الشركة  رأس ال   -  2
رأس ال الشركة في مبلغ00000.00   
000  حصة بقي ة  سرهم مقدم ا 0 
سرهم لكل حصة م لوكة كلية    00
بيطان  الديد  الوحيد  للشريك 
الوطنية  البطاقة  رقم  بنعي�سى  

GN1 908
الهدى  االأت اعي:زنقة  املقر   -  3
حي الفالح بيوكرى أشتوكة أيت باها .
:بيع  االأت اعي  الهدف   -  4
املتالشيات - التجارة – نقل البضائع 

لحداب الخاص .  
 1 -  التديي1: تحدس تديي1 الشركة 

من طرف الديد بيطان بنعي�سى 
 GN1 908 رقم البطاقة الوطنية
القانوني  امللف  ايداع  تم   -  6
االبتدائية  املحك ة  لدى  للشركة 
بتاريخ  رقم   21  تحت  النزكان 
رقم السجل التجاري   26/11/2021

.24843
430 P

STE ASSAKA TRANS
 S.A.R.L  AU  

اإلشهار القانوني
قرر ب وأب أ ع منعقد بتاريخ 

ذات  شركة  تأسيس   15/10/2020

الخصائص التالية.

تد ية  تم  لقد  التد ية:   . 

الشركة « أسكا ترانس   «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة.

لعزب  حي  الشركة  مقر  مقر:   .2

القليعة ايت ملول. 

في  حدس  أموال:  رؤجس   .3

مقدومة  سرهم     00.000.00

سرهم    00 من  حصة  إ 0000   

للواحد جموزعة كالتا ي.  

حدن                     الصاسق  الديد   -

000   حصة.

   املج وع : 000    حصة

من أهداف الشركة  املوضوع:   .4

نقل البضائع لحداب الغي1. 

يعت15 الديد الصاسق  التديي1:   .1

غي1  ملدة  لشركة  املدي1  حدن 

محدجسة.

من  ابتداء  سنة   99 املدة:   .6

تأسيدها حدب املحضر التأسي�سي 

7. اإليداع القانوني: لقد تم اإليداع 

االبتدائية  املحك ة  لدى  القانوني 

تحت   15/10/2020 بتاريخ  بانزكان 
التجاري رقم  السجل   ,    930 رقم 

. 2 601

431 P

شركة  دراكون بيتش
  ش م م م ش  ج

STE DRAGON BEACH
SARL AU  

مكتب رقم   ،الطابق االجل ، ع ارة 

ليلو فونتي العليا اكاسير

السجل التجاري رقم 49669

بتاريخ 0  نون15  202 ثم تاسيس 

املحدجسة  املدؤجلية  سات  شركة 

للشريك الوحيد .

- التد ية : شركة  سراكون بيتش.
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شركة سات  الشكل القانوني:    -   
املدؤجلية املحدجسة للشريك الوحيد.
الهدف: مأجى سياحي جغي1ه من   -

املآجي الدياحية قصي1ة املدى.
رقم    مكتب  االأت اعي:  املقر   -
فونتي  ليلو  ع ارة   ، االجل  ،الطابق 

العليا اكاسير.                 
- راس املال: حدس في مبلغ  00000  
سرهم مقد ة ا 0 000  حصة بث ن 

00  سرهم للحصة في ملكية :
  000 أرموني:  مح د  -الديد   

حصة.
مح د  الديد  عين  -التديي1: 
ملدة  للشركة  مدي1ا   أرموني 

غي1محدجسة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99 -املدة: 
تسجيل الشركة في السجل التجاري 

-الدنة االأت اعية: من  0 ينا ير 
ا 0  3 سيد 15  من كل سنة. 

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  ثم 
الضبط باملحك ة التجارية باكاسير

رقم  تحت   30/11/2021 بتاريخ 
 . 07462

432 P

 SOCIETE DOULOUM
 TRANS
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
رأس الها 00000  سرهم

مقرها اإلأت اعي : بلوك 0 3 رقم 
9  املنازل االقتصاسية اكاسير

بتاريخ املحرر  للعقد  تبعا    
بتاريخ  املسجل  ج  نوف 15  202   8  
شركة  تأسيس  تم   09/11/2021
جحيد  شريك  املدؤجلية  محدجسة 

تحتوي عل0 امليزات التالية : 
 S O C I E T E  التد ية  

DOULOUM TRANS SARL AU
 املقر اإلأت اعي :  بلوك 0 3 رقم 

9  املنازل االقتصاسية اكاسير
الرأس ال : 00000.00  سرهم 

النشاط التجاري : 
-نقل البضائع لحداب االخرين 

مرافق  بدجن  البضائع  -نقل 
لحداب االخرين .

- تصدير ج استي1اس. 
الربح : يقتطع 1 باملائة من االرباح 
الصافية من األ اإلحتياط القانوني 
تم تعيين الديد مولوس   : التديي1 

تالفي ك دي1 الشركة. 
الدنة اإلأت اعية : من فاتح يناير 

إ 0 غاية  3 سأن15. 
سنة ابتداءا من تاريخ   99  : املدة 

التسجيل في السجل التجاري. 
ج قد تم اإليداع القانوني باملحك ة 
التجارية باكاسير بتاريخ 24/11/2021 

تحت عدس 07397  .
433 P

STE  MB TILES
 SARL AU

يوم  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
.2021/06/14

 تم إنشاء شركة ذات الخصائص 
التالية:

 STE  MB TILES  : التد ية 
S.A.R.L AU

املقر: رقم 20 مكـرر شارع املختار 
الدوسـي امـوكاي الدشي1ة.      

الزليج  :بيع  الشركة  غـرض 
جالفيونص بج يع أنواعه  

سرهم    00.000   : الرأس ال 
من  نقدية  حصة    000 إ 0  مقدم 

فئة 00 سرهم :  
اجأـدي ابراهيم : 000  حصة

اجأـدي  شخص   في  التديي1 
ابراهيم                

     ا إليداع القانوني جضع باملحك ة 
االبتدائية بانزكان يوم 26/11/2021  
2901  جالسجل التجاري  تحت رقم  

تحت   رقم 24839 
       مقتطف قصد اإلشهار.

434 P

MERY SKINCARE
S.A.R.L

انشاء شركة
املقر االأت اعي : شارع 0 7 رقم 8 

حي الوفاء اكاسير.
بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  جضع  ثم   14/10/2021
امسا�سي لشركة محدجسة املدؤجلية 

ذات امل يزات التالية :

 MERY SKINCARE: االسم  

.S.A.R.L

- هدف الشركة :

التج يل  مواس  صناعة   - 

جالتنظيف.

املدة محدسة في 99 سنة 

في  محدس  الراس ال   -

مقدم  سرهم  مبلغ 00.000,00  

سرهم    00 فئة  من  ا 0000 حصة 

اكتتابها  تم  قد  الواحدة  للحصة 

حصة للديدة فاط ة   100  : كالتا ي 

100 حصة للديدة  الزهراء بوكفة ج 

اي ان اجتانزيت.

-التدي1 : تم  تعيين الديدةاي ان 

غي1  ملدة  للشركة  ك دي1ة  اجتانزيت 

محدجسة مع إعطائهاصالحية اإلمضاء 

اإلساري ج البنكي منفرسا.

لتكوين   5% -امرباح يتم اقتطاع 

عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.

اإليداع  تم  القانوني  -اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحك ة التجارية باكاسير تحت رقم 

07393  بتاريخ 24 /  /  202.
للخالصة جالتذكي1

 قبال حدن

435 P

 HAY DRINK
SARLAU

اعالن تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

     نون15  202 ، تم تأسيس شركة 

بشريك  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

جحيد ذات امل يزات التالية :

 HAY DRINK  : الشركة  تد ية 

 SARL AU

00.000  سرهم   : مبلغ راس املال 
ً
محرركامال

الشريك الوحيد :

جلد   ، الواسيا  الحدن  الديد 

تغجيت،  في    977 سيد 15   03 في 
في1ن  أليس  امباس   3 في  جيقيم 

30  9،ريس أرنجس ، فرندا.

 ،13 مكتب   : االأت اعي  املقر 
م نيا،  ألريس  الرابع،  الطابق 
 -  100 فح   ، بونامان  افينوحدن 

سيتي ساخلة ، اغاسير
غرض الشركة :

قاعة شاي ، مطعم   
99 سنة من تاريخ   : مدة الشركة 
تسجيل الشركة في السجل التجاري.

غي1  ملدة  الشركة  تدي1  التديي1: 
محدسة من طرف:

جلد في  ،  الديد الحدن الواسيا 
977  في تغجيت ، جيقيم  3 سيد 15 
 ،  9  30 امباس أليس في1ن   3 في 

ريس أرنجس ، فرندا.
الدنة االأت اعية: من فاتح يناير 

ا 0  3 سأن15.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
رقم       تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

 .4964 
للبيان جاالشارة، التديي1

436 P

 IDIR PRINT
تأسيس شركة

 بناء عل0 عقد عرفي حرر بأكاسير 
جضع  تم  نون15  202،   08 بتاريخ 
القوانين امساسية لشركة محدجسة 
املدؤجلية جذات الخصائص التالية :
  «IDIR PRINT» .التد ية:ش.م.م
إصالح جصيانة امأهزة   : الهدف   
مكتبة   – االلكت1جنية  ج  الكهربائية 
ججراقة – بيع اللوازم املكتبية- طباعة 

– بائع مدتورس .   
حي أكرج فلوس  املقر االأت اعي:   

أجريراكاسير.
في  حدس   : االأت اعي  الرأس ال   
مبلغ 0000   سرهم، مقدم إ 0 00  
حصة اأت اعية،                 موزعة 
أخويا  الديد   - التا ي :  الشكل  عل0 

مصطفى 10 حصة.
 10 هللا  عبد  أمهضور  الديد 

حصة.
من  الشركة  ستدي1  التديي1: 
جملدة  مصطفى  أخويا  الديد  طرف 

غي1 محدجسة.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

24 نون15  202  التجارية بأكاسير يوم 

تحت عدس 07407 .

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

التجاري تحت رقم 49633.

437 P

   STE  J W TRANS شركة      
 SARL

تأسيس شركة م م 
في  مؤرخ   عرفي  عقد  ب قت�سى 

شركة  تأسيس  تم   01/11/2021

محدجسة املدؤجلية تح ل الخصائص 

التالية :

  - التد ية: تح ل الشركة اسم 

STE J W TRANS SARL
تحدس   : الشركة  رأس ال   -  2
رأس ال الشركة في مبلغ  00000.00    

000  حصة بقي ة  سرهم مقدم ا 0 

00  سرهم لكل حصة 

مقد ة كالتا ي:
رقم   , الدفياني  نبيل  -الديد 

 BL 03  9 الوطنية   البطاقة 

  100  حصة 

الراجي,  الزهراء  فاط ة  -الديدة 
    JT36090 الوطنية  البطاقة  رقم 

100  حصة 

تجزئة  االأت اعي:  املقر   -  3

الجوالن   بيوكرى أشتوكة أيت باها .

:نقل  االأت اعي  الهدف   -  4

املدتخدمين لحداب الغي1.  

1 -  التديي1: تحدس تديي1 الشركة 

من طرف :
رقم   , الدفياني  نبيل  الديد 

 BL 03  9 البطاقة الوطنية

الراجي,  الزهراء  فاط ة  جالديدة 
JT36090 رقم البطاقة الوطنية

القانوني  امللف  ايداع  تم   -  6

االبتدائية  املحك ة  لدى  للشركة 

بتاريخ   21 4 رقم  تحت  النزكان 
رقم السجل التجاري   26/11/2021

.24849

438 P

SOCIETE JEBBOUR PREFA
Société à Responsabilité Limitée

 Au Capital de Dhs
1.000.000DHS

 SIEGE SOCIAL : ROUTE DE
 GUELMIM COMMUNE IMI

NFAST SIDI IFNI
ICE : 002961138000069

تـــأسيــس شركة
 22 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
ذات  شركة  تأسيس  تم   ،11/2021
املدؤجلية املحدجسة بامل يزات التالية :

التد ية : شركة أبور بريفا
كل يم  طريق   : االأت اعي  املقر 

أ اعة ايمي نفاست -سيدي ايفني.
سرهم   1.000.000  : الرأس ـــــــــــــال 
حصة من فئة   10000 مقد ة عل0 

00  سرهم.
الهـــــــــــــــــدف: أشغال البناء املختلفة.

الشــــــــــــــركاء:
مح د أبور 21000 حصة.

مراس أبور 21000 حصة.
املدي1 القانوني: مح د أبور

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  العيون  االبتدائية 
26/11/2021 تحت رقم 418/2021.
439 P

« JIARIM TRAVAUX» شركة
ش.م.م  

جبتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم تأسيس شركة  نون15   202    23
محدجسة املدؤجلية سجلها التجاري 

رقم49677   ذات امل يزات التالية : 
   « JIARIM TRAVAUX» :  التد ية

ش.م.م 
قرب املج ع   : املقر االأت اعي    
  7 رقم  الدراركة  حدائق  الدكني 
بدجار تكاسيرت الدراركة اكاسير .             

الرأس ال : 00000   سرهم.
القوارب  اصالح   -  : الهدف 

التقليدية.
مقاجل االع ال   ) اع ال متنوعة 

متنوعة عامة )
االصالح ج الصيانة البحرية.

  الشركاء :
 - الديد الغابة  اس اعيل  جالديد 

أياف مبارك. 
التديي1 :  تدي1 الشركة من طرف 
جالديد  اس اعيل    الغابة   الديد  

أياف مبارك.
تم اإليداع     : االيداع القانوني    
التجارية  باملحك ة  القانوني 
تحت                                  30/11/2021 بتاريخ  باكاسير  

رقم 07468 .
440 P

 STE KAZID DE TRAVAUX
 DIVERS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
جعنوان مقرها االأت اعي باب 

تارغونت أنان موالي بوبكر بلوك 
01 - 83000 تارجسانت املغرب
السجل التجاري رقم :8281

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ في  8  
القانون  إعداس  تم  اكتوبر  202 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

محدجسة بامل يزات التالية  :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مدؤجلية محدجسة .
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 KAZID ب ختصر تد يتها  االقتضاء 

.  DE TRAVAUX DIVERS
غرض الشركة بإيجاز.

جاالشغال  البناء  في  مقاجل 
املختلفة.

مفاجض.
:باب  االأت اعي  املقر  عنوان 
بلوك  بوبكر  موالي  أنان  تارغونت 

01 - 83000 تارجسانت املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 الشركة  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
100حصة   ..... بيبا   الديدعزيز 

بقي ة 00  سرهم للحصة.
100حصة   .... بيبا  ك ال  الديد 

بقي ة 00  سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

تجزئة  عنوانه  بيبا  عزيز  الديد 
خرخانيش بلفاع اشتوكة ايت باها.

ع ارة  عنوانه  بيبا  ك ال  الديد 
83000 تارجسانت  اأع وم سرب اقا- 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي1ي الشركة:
تجزئة  عنوانه  بيبا  عزيز  الديد 

خرخانيش بلفاع اشتوكة ايت باها.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتارجسانت بتاريخ 30 نون15 

 202 تحت رقم 2072.
441 P

SOCIETE FIDUCIAIRE JENANE
S.A.R.L AU 

 N° 206 RESIDENCE SAHARA GUELMIM.
CONSTITUTION DE SOCIETE

STE  KLIBERT TRANS
 SARL 

تأسيس شركة
 23 بتاريخ  عرفي  عقد  عل0  بناءا 
تم جضع القوانين  أغدطس  202، 
امساسية لشركة محدجسة املدؤجلية:
 KLIBERT شركة    : التد ية 

TRANS ، ذات الخصائص التالية : 
الهدف : هدف الشركة في املغرب 

ك ا في الخارج هو:
 النقل الدياحي.

افران  مركز   : االأت اعي  املقر 
امطلس الصغي1 كل يم.

املدة :  99 سنة
  00.000 في  حدس   : الرأس ال 
حصة    000 عل0  مقدم  سرهم 
اأت اعية بقي ة 00  سرهم للواحدة 

جهي في نصيب الديد  : 
حصة   210 مح د  الكابوس 

اأت اعية.
حصة   210 اح د  الكابوس 

اأت اعية.
حصة   210 الحدن   الكابوس 

اأت اعية.
حصة   210 عبدهللا   الكابوس 

اأت اعية.
 التديي1 : تدي1 الشركة جملدة غي1 
الكابوس  الديد  محدجسة من طرف 

مح د.
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تم التسجيل في السجل التجاري 
بتاريخ  بكل يم   االبتدائية  باملحك ة 
24 نون15  202، تحت رقم 3781.  

442 P

STE ESPACE MEDIA EMP
إنشـــــــاء شــركـــــــة

بتاريخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
   أكتوبر  202، تم تأسيس شركة 
بالشريك  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

الوحيد بامل يزات التالية :
 SOCIETE ESPACE  : التد ية 

.MEDIA EMP  SARL AU
االساري  الحي   : املقر االأت اعي 

اسا.
سرهم    00.000 الرأس ال: 
فئة  من  حصة    000 عل0  مقد ة 

00  سراهم.
الهدف : ستوسيو لإلنتاج جصوتيات 

امفالم جالدين ا.
املالك  عبد  الديد  الشركاء: 
 JZ2744بطاقته الوطنية رقم اكدر، 

000 حصة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الدنة 
يناير جتنتهي في  3 سأن15 من كل سنة.
: تدي1 الشركة حاليا من  التديي1 
طرف الديد عبد املالك اكدر ملدةغي1 

محدسة.
االبتدائية  باملحك ة  اإليداع  تم 
بكل يم بتاريخ 2  نون15  202، تحت 

رقم394/2021.
443 P

 STE COMPAGNIE 
 MAROCAINE DES

 MARCHES ET TRAVAUX DE
 BATIMENT

 SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة  

انشاء شركة
مقرها االأت اعي : شقة 1 الطابق 

3 رقم   بلوك 1 اكدال ايت ملول
اع ال متنوعة جالبناء، التجارة.

  00.000  : الشركة  مال  راس 

سرهم.

التديي1 :  الديد عبد الدالم ايت 

موماس مشارك جمدي1 للشركة.

تم اإليداع القانون امسا�سي لدى 

االبتدائية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

انزكان بتاريخ 23 نون15  202،   تحت 
رقم   247   جالسجل التجاري تحت 

رقم  24809 .

444 P

STE  CGMATCO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

بشريك جحيد  

السجل التجاري رقم : 19 8 

تارجسانت

تأسيس شركة
ب قت�سى العقد العرفي املؤرخ في 

تاي ة،  بأجالس  سبت 15  202،  فاتح 

مدؤجلية  ذات  شركة  تأسدت 

محدجسة بشريك جحيد م يزاتها ك ا 

يلي : 

.«CGMATCO » : التد ية

البناء  مواس  جبيع  شراء   : الهدف 

نقل  الصحي،  الصرف  جمعدات 

جللغي1،  الخاص  للحداب  البضائع 

سحق جتجهيز مواس البناء ، شراء جبيع 

جالصناعية،  الكي اجية  املواس  أ يع 

الكهربائية  املعدات  جأ يع 

تدتخدم  التي  جغي1ها،  جامليكانيكية 

في البناء جكذلك أ يع املواس املعدنية 

جاملواح  جاملكاجي  الزجايا  مثل 

جغي1ها... 

جالغربلة،  املغدول  الرمل  بيع 

جاملحاأر  جالحجر  الرمال  استغالل 

جالفوهات  الطوب  تصنيع  امخرى، 

امصناف،  أ يع  جتدويق  استي1اس 

جاآلالت  جامسجات  جاللوازم  املواس 

امنشطة  في  استخدامها  سيتم  التي 

اإلنشاءات،  إنجاز   ، أعاله  املذكورة 

الصحي،  جالصرف  البناء  أع ال 

أع ال متنوعة.

سجار لخنافيف   : املقر االأت اعي  

أ اعة الخنافيف أجالس تاي ة.
  0 0 . 0 0 0 : رأس ال الشركة 

سرهــم.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.

الشريك  يديي1 الشركة،  التديي1: 
عبد  البخاري  الديد  الوحيد، 

الرحيم، ملدة غي1 محدجسة. 
رأس ال  جزع   : الحصص  توزيع 
فئة  من  حصة    000 عل0  الشركة 
لفائدة  بكاملها  محررة  00 سرهم، 

الديد البخاري عبد الرحيم.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
بتارجسانت بتاريخ 28 سبت 15  202،  

تحت رقم 909 .
445 P

مكتب التديي1 ، االعالميات جاملحاسبة

« كاأيدكو»

BRICOLAGE BAB SAHRA
ش.م.م. 

تأسيس شركة
بتاريخ 2  يوليو  202،  جب وأب 
تأسدت  عدس  1924،  عرفي  عقد 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة تحت 
 » BRICOLAGE BAB SAHRA » اسم

ش.م.م هدفها كالتا ي:
 TENANT UN MAGASIN
 POUR LA VENTE DE

- QUINCAILLERIE
 TRAVAUX DIVERS OU    

- CONSTRUCTION
 310 رقم    : التجاري  العنوان 

تجزئة العبور تيزنيت .   
 ، سرهم    00.000  : مالـــها   رأس 
كل  قي ة  حصة     000 إ 0  موزعة 

حصة 00  سرهم.
تديي1 الشركة   : تم تعيين الديد 
عبد هللا شعلي ك دي1 جحيد  للشركة 
كامل  إعطائه  مع  محدجسة  غي1  ملدة 
الصالحيات حدب القانون امسا�سي 

للشركة. 
املـــدة    : مدة ع ر الشركة 99  من 

تاريخ تأسيدها النهائي .
إيداع  تم   : القانوني  اإليداع 
امللف القانوني ب كتب الضبط لدى 
املحك ة االبتدائية بتيزنيت عدس 837  

بتاريخ 24 نوف 15  202.
446 P

 TRADING & LOGISTICS
 SOLUTIONS

S.A.R.L
املقر االأت اعي :رقم 66  شقة 4 

شارع املنصور الدهبي تارجسانت
تاسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
ثم جضع القانون  نوف 15  202،   1  
امسا�سي لشركة محدجسة املدؤجلية 

ذات امل يزات التالية:
 TRADING &  : االسم 
 LOGISTICS SOLUTIONS

 .S.A.R.L
الخدمات   : الشركة  هدف 

جاللوأدتيك .
املدة : محدسة في 99 سنة. 

الراس ال محدس في مبلغ 00.000  
سرهم مقدم ا 0 000 حصة من فئة 
الواحدة قد تم  سرهم للحصة    00
حصة للديد   100  : اكتتابها كالتا ي 
حصة  ج100  الغزا ي  الجليل  عبد 

للديد مح د عاسل الزجيني.
من  كل  تعيين  تم    : التديي1 
الغزا ي  الجليل  عبد  بن  الديدين 
ك دي1ين  الزجيني  عاسل  جمح د 
مع  محدجسة  غي1  ملدة  للشركة 
إعطائه اصالحية اإلمضاء اإلساري ج 

البنكي مزسجأا.
لتكوين   5% اقتطاع  يتم  امرباح 
عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.
اإليداع  تم  القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
املحك ة االبتدائية بتارجسانت تحت 
رقم     2048 بتاريخ 22 نون15  202.

للخالصة جالتذكي1

 قبال حدن

447 P

STE STAG POMPE
شركة محدجسة املدؤجلية

رأس الها  :  00.000  سرهم
املقر االأت اعي : بدجار ت دط 
أ اعة اكوسار امنابها  اقليم 

تارجسانت
بتاريخ  عرفي،  عقد  ب قت�سى 
تم جضع القانون  أكتوبر 202,    20
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
املحدجسة “STAG POMPE” بامل يزات 

التالية:
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الشركاء:
شكارطو,مغربي,  يوسف  الديد   
1982/07/07،الحامل  سنة  مزساس 
رقم الوطنية  التعريف  لبطاقة 
3 مارس  الداكن بزنقة   ،JC327623

أجالس برحيل اقليم تارجسانت.
املوضوع : تتخذ الشركة ك وضوع 

لها اآلتي :
االشغال ج االستغالل  الفالحي.

أع ال الري بالتنقيط .
حفر االبار.

 STAG م.م«  .ذ.  شركة   التد ية: 
.POMPE»  S.A.R.L

ت دط  بدجار  االأت اعي:  املقر 
اقليم  امنابها   اكوسار  أ اعة 

تارجسانت.
املدة: تدعة ج تدعون سنة ابتداء 
من تاريخ تسجيل الشركة في السجل 

التجاري.
رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 
سرهم مقد ة    00.000 الشركة ب 
سرهم    00 000 حصة من فئة  إ 0 

موزعة كتا ي:
  000  ........... شكارطو  يوسف 

حصة اأت اعية.
حصة    000  ..... املج وع 

اأت اعية.
التديي1 : الديد يوسف شكارطو 
عين مدي1 للشركة ج يلزمه بتوقيعه 

املنفرس ملدة غي1 محدسة.
من  تبتدئ   : االأت اعية   الدنة 
سأن15 من  فاتح يناير ج تنتهي في  3 

كل سنة.
امرباح : توزع امرباح الصافية بعد 
في املائة لالحتياط القانوني   1 خصم 
في  حصتهم  حدب  الشركاء  عل0 
الشركة أج تنقل من أديد إ 0 الدنة 

املوالية.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
املحك ة االبتدائية بتارجسانت بتاريخ 
السجل  رقم  تحث  نون15  202   29

التجاري 8271.
مقتطف من أأل اإلشهار

448 P

 STE  O’NOIR
 SARL AU

ICE 002910790000010
 تأسيس شركة

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتيزنيت 
جضع  تم  شتن15   202     4 بتاريخ 

قانون أسا�سي 
لشركة محدجسة املدؤجلية جالتي 

تح ل الخصائص التالية:
 STE O’NOIR SARL التد ية:   

  . AU
الهدف االأت اعي:  مقهى ج مطعم 

رأس املال:
00.000  سرهم مقد ة   حدس في 
سرهم    00 000  حصة من فئة  إ 0 

موزعة كالتا ي:
املنصوري   الدين  صالح  الديد 

000  حصة.
تاريخ  من  ابتدءا  سنة   99: املدة 

تأسيدها.
  E بلوك   76 رقم  املقر االأت اعي: 

جساسية املوظفين تيزنيت.
الدين  صالح  الديد  املدي1جن: 
جملدة غي1  للشركة  مدي1  منصوري  

محدجسة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة االبتدائية تيزنيت 
تحت رقم 807 ، بتاريخ 3 نون15  202.
449 P

 STE OFDAM 
 SARL AU

CONSTITUTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

رأس الها 00.000  سرهم .
املقر االأت اعي :  رقم 373 تجزئة ام 

القرى تزنيت
تاسيس شركة

ب قت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
القانون  انجاز  تم  يونيو  202   23
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

محدجسة ذات املواصفات التالية :
  SOCIÉTÉ OFDAM  : التد ية 

.SARL A.U
غرض الشركة : مع ل الخياطة.

جع وما انجاز كل الع ليات التي   

مباشرة  غي1  أج  مباشرة  عالقة  لها 

بالع ليات املذكورة جالتي من شانها 

أن تداهم في تن ية الشركة .

ملدة الشركة  تأسدت   :  املدة 

 99 سنة ابتداءا من يوم تقييدها في 

السجل التجاري. 
رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 

سرهم     00000 مبلغ  في  الشركة 

مقدم إ 0  000  حصة من فئة 00  

سرهم لفائدة كل من : 

الديدة فاط ة الزهراء صديق .... 

000  حصة.

تم تعيين الديدة  فاط ة الزهراء 

للشركة مع تح له  صديق ك دي1ة  
القانون  حدب  الصالحيات  كامل 

امسا�سي للشركة .

تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة 

االبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

بتيزنيت بتاريخ 2 يوليو  202،    تحت 
رقم 269.

450 P

STE OKBA CAR
SARL AU

CAPITAL : 500.000 DHS

 SIEGE : HAY ESSAADIYINE 2 AV

NASSER N°76 GUELMIM

ICE N°: 002952352000029

تاسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

شركة  تاسيس  تم  نون15  202،   8  

بشريك  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

جحيد بامل يزات التالية :

التد ية : شركة عقبة كار.

 2 املقر االأت اعي : حي الدعديين 

شارع ناصر رقم 76 كل يم.

سرهم   1.000.000  : الراس ال 

فئة  من  حصة   1000 عل0  مقد ة 

00  سرهم.

الهدف : كراء الديارات.

 1000  ..... ق�سي عقبة   : الشركاء 

حصة.

املدي1 القانوني : ق�سي عقبة.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
نون15   23 بتاريخ  بكل يم  االبتدائية 

 202، تحت رقم 407/2021.
451 P

  STE  PYRAMIDS CASH
S.A.R.L AU

تأسيس الشركة
 ب وأب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تم تأسيس الشركة  نون15  202،   9

ذات امل يزات التالية :
 STE PYRAMIDS   : التد ية 

.« CASH  SARL AU
الهدف االأت اعي     : جكالة تحويل 

امموال.
املقر االأت اعي      : بلوك 01 زنقة 

 0 رقم  1 الحي املح دي أكاسير.
  00.000  : االأت اعي  الرأس ال 
سرهم مجزأة إ 0 000  حصة من فئة 

00  سرهم للحصة الواحدة.
الديدة   تعين  تم   : التديي1 
ملدة                                  للشركة  ك دي1ة  لطيفة  بلوط 

غي1 محدجسة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 
التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
بأكاسير بــتاريخ 29 نون15  202،  تحت 

رقم   0743 .
452 P

 STE ROBOTIA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تبعا للعقد العرفي بتاريخ 22 نون15 
ذات  شركة  تأسيس  تقرر    202 

امل يزات التالية:       
   اال سم :   شركة رجبوتيا  ش.م.م  
(ذات الشريك الوحيد).                                                                                     
حي  بلوك        43 رقم     : املقر 
بئ1نزران تكوين أكاسير.                                                    
من تا ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التاسيس.                                                                 

نقش  ج  قطع   : الشركة  موضوع 
أ يع أنواع الخشب ج امليكوبند .     
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00.000  سرهم   :        رأس املال 

فئة  من  حصة    .000 إ 0  مقد ة 

00  سرهم للحصة الواحدة، مقد ة 

كالتا ي:                                                    

  .000  : اسعدي هشام  الديد    

حصة اأت ا عية.                                  

اسعدي  الديد  :عين  التدي1 

للشركة ملدة  ك دي1 جحيد  هشام   

غي1 محدجسة.                                                                                       

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع  

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت  نون15  202    26 يوم  بأكاسير 
07426 ،السجل التجاري رقم  رقم 

.49641

453 P

STE SARSEIGE COMPTA     

SARL

EMAIL : sarseige.compta@gmail.com

STE S.T.I.A TRANS
 تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سي 

تم  بايت ملول   أكتوبر  202،     21

املدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدجسة ذات الخصائص التالية : 

 STE S.T.I.A شركة     : التد ية 

.TRANS

حي  بلوك  0   : املقر ألالأت اعي  

الحراش قصبة الطاهرايت ملول.

 Transport des  : الهدف 

 marchandises national et

 international pour le compte

.d’autrui

املدة :99 سنة.

00.000 سرهم   : الرأس ال 

مقد ة إ 0 000 حصة من فئة 00  

سرهم لكل جاحدة. 

اأت اعية  حصة   100 أي   %50

لفائدة الديد عاسل اشواجي  . 

اأت اعية  حصة  أي100   %50

لفائدة الديد عصام بوتكارا

تم تعيين الديد عاسل   : التديي1 

الشواجي  ك دي1 للشركة  ملدة  غي1 

محدجسة.     

      اإليداع القانوني : تم اإليداع 
القانوني باملحك ة  االبتدائية  بانزكان 
رقم  تحت  نون15  202،   21 بتاريخ 
2491 جالسجل التجاري رقم24829                                   
454 P

 STE  NEW TRANS EXPRESSE
ش.م.م ش.ج

رأس الها : 00.000  سرهم
املقر االأت اعي : شارع القا�سي 
عياض، زنقة 03   رقم 60  

الدشي1ة الجهاسية
ICE N° : 002901293000058

RC N°: 24709 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   
بأكاسير في    اكتوبر  202، تم خلق 
نظام تأسيس الشركة ذات امل يزات 

التالية : 
ذات  شركة    : الشكل  

مدؤجلية محدجسة .
 NEW :  شركة   التد ية 

TRANS EXPRESSE
الهدف    : تهدف الشركة إ 0 :

الدج ي  ج  الوطني  الطرقي  النقل 
للدلع عل0 حداب الغي1

:  شارع القا�سي  املقر االأت اعي 
  60 رقم     03 زنقة  عياض، 

الدشي1ة الجهاسية.
مدة  حدست   : املدة االأت اعية 

الشركة في 99 سنة
الطالبي  الديد  تعيين   : التديي1 
غي1  ملدة  الشركة  مدي1  هللا   عبد 

محدجسة.
ستلتزم الشركة بتوقيع   : التوقيع 

الديد الطالبي عبد هللا. 
:   حدس رأس ال  رأس ال الشركة 
مجزأة  سرهم    00.000 في  الشركة 
عل0 000  حصة من فئة 00  سرهم 
الشكل  عل0  موزعة  الواحد  للدهم 

التا ي:
 1 0 مح د   الكرمة  الديد  

حصة، أي 000. 1 سرهم.
الديد  الكرمة أيوب  210 حصة، 

أي 21.0000 سرهم.  

 240 هللا  عبد  الطالبي  الديد 
حصة، أي 24.000 سرهم .                                                      
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
القانوني باملحك ة االبتدائية بانزكان 
رقم  تحت  نون15  202،    0 بتاريخ 

.2379
455 P

STE NG ASSUR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

تأسيس شركة
  0 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
باكاسير حررت قوانين  نون15  202، 
شركة محدجسة املدؤجلية خصائصها 

كالتا ي :
. NG  ASSUR   :  االسم

الهدف : إرشاسات التديي1.
  4 مكتب رقم   : املقر االأت اعي 
ع ارة  ب  املتواأد   04 الطابق  في 

الصفوة املدي1ة اكاسير.     
سنة ابتداءا من تاريخ   99  : املدة 

التاسيس النهائي.
في  حدس   : االأت اعي  الرأس ال 
  00 ا 0  مقدم  سرهم    .000 مبلغ 
للواحدة  سراهم    0 فئة  من  سهم 

موزعة عل0 :
 OHAYON GABRIEL    1    

سهم ب بلغ 0.00 1سرهم. 
     49 اسحــدــايــن   الــواحــد  عــبــد 

سهم ب بلغ 490.00 سرهم.                
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الدنة 
كل  من  سأن15  في  3  تنتهي  ج  يناير 
سنة ما عدا الدنة املالية االج 0 التي 
ا 0 غاية  التأسيس  تاريخ  تبتدئ من 

 3 سأن15 .
الشركة  بتديي1  يقوم   : التديي1 
عــبـد  الـدـيـد  محدجسة  غي1  جملدة 

الــواحـد اسحـدــايــن  .
الــتــوقــيـع    حــق  :اســنــاس  االمضاء 
عــبـد  للـدـيـد  جالــبــنــكـي  اإلساري 

الــواحـد اسحـدــايــن  .
امرباح :  يتم اقتطاع 1 % لتكوين 
عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 
يخصص  اج  يوزع  الصافي  ج  قانونيا 
أديد  من  مرحل  مبلغ  اج  احتياطا 

برمته اجأزئيا.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 
الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ  بأكاسير  التجارية  باملحك ة 
2021/11/25، تحت  رقم  3 074 . 

للخالصة ج التذكي1 

456 P

STE MANARAT SOUSS
 SARL A A.U 

CONSTITUTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

رأس الها : 00.000  سرهم
املقر االأت اعي  رقم : 196 زنقة 

اع و ايت مح د  تزنيت
تاسيس شركة

ب قت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
القانون  انجاز  تم  نون15  202   30
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

محدجسة ذات املواصفات التالية :
  STÉ MANART  : التد ية 
                                         .SOUSS  SARL AU

عقاري  منعش   : الشركة  غرض 
مطور   / البناء  ج  مختلفة  /أع ال 

عقاري
التي  الع ليات  انجاز كل  جع وما 
مباشرة  غي1  أج  مباشرة  عالقة  لها 
بالع ليات املذكورة جالتي من شانها 

أن تداهم في تن ية الشركة .
 99 تأسدت الشركة ملدة   : املدة 
في  تقييدها  يوم  من  ابتداءا  سنة 

السجل التجاري. 
رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 
سرهم      00.000 مبلغ  في  الشركة 
مقدم إ 0  000  حصة من فئة 00  

سرهم لفائدة كل من : 
  000..... الديد تكدري الهاشم 

حصة.
تم تعيين الديد  تكدري الهاشم  
كامل  تح له  مع  للشركة  ك دي1  
الصالحيات حدب القانون امسا�سي 

للشركة .
تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة 
االبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
بتيزنيت بتاريخ فاتح سيد 15  202،    

تحت رقم 848/2021.
457 P
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 STE MAJIFILS TRANS     
  SARLAU

شركة مجيفيس ترجنز    ش.م.م
تأسيس شركة

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   10/11/2021

ذات امل يزات التالية :
التد ية : شركة مجيفيس ترجنز 

ش.م.م.
نقل   : االأت اعي  الهدف 

املدتخدمين لحداب الغي1.
أيت  البويبات  سجار   : العنوان 

بوالطيب اينشاسن بلفاع.
املدة : 99 سنة.

سرهم    00.000  : الرأس ال 
فئة  من  حصة    000 إ 0  مقد ة 

00  سرهم.
الدنة االأت اعية : من فاتح يناير 

إ 0  3 سيد 15 من كل سنة.
الديد  الشركة  يدي1   : التديي1 
بلحدن عبد املجيد ملدة غي1 محدجسة.
اإليداع  تم   : التجاري  السجل 
باملحك ة  االضبط  بكتابة  القانوني 
نوف 15   30 االبتدائية بانزكان بتاريخ 

 202 تحت رقم 2121.
458 P

 STE M’GHIMMA TRANS
  SARL.AU

امسا�سي  القانون  ب قت�سى 
للشركة املؤرخ بتاريخ 8 نون15  202،  
املسجل بتاريخ 0  نون15  202، تحت 
تكونت    ،OR:15740 /2021 رقم 

شركة ذات املدؤجلية املحدسة.
 STE M’GHIMIMA مد اة: 

.TRANS SARL.AU
 رأس الها  : 00.000  سرهم.

نقل البضائع  الهدف االأت اعي:  
لحداب الغي1.

مكرر حي   2 رقم  املقر االأت اعي: 
ايت  القليعة  العزيب  سجار  الجيالل 

ملول.
من تاريخ  سنة ابتداء   99 املدة:   

تسجيلها بالسجل التجاري.  

 رأس ال الشركة مقدم ك ا يلي :
الصغي1                       الوهاب  عبد  الديد  

000 حصة.         
عبد  طرف  من  الشركة:  تدي1 
املدي1  بصفته  الصغي1   الوهاب 

لشركة ملدة غي1 محدجسة.
من  تبتدئ  االأت اعية:  الدنة    

فاتح يناير جتنتهي في  3 سيد 15.
باملحك ة  تم  القانوني:  اإليداع 
نون15   21 بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية 

 202، تحت رقم9 21 .
459 P

شركة ابا ديستريبسيون
   ش.م.م 

رأس الها : 00.000  سرهم
مقرها االأت اعي : حي أكرجر أجمازال 

زنقة 007  تراست انزكان.  
 ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
8 نون15  202،  ت ت صياغة القانون 
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة  ذات الخصائص التالية : 
توزيع املواس  الغرض االأت اعي:  

الغذائية . 
التد ية : 

 شركة  ابا سيدت1يبديون   ش.م.م.  
 املقر االأت اعي: حي أكرجر أجمازال 

زنقة 007  تراست انزكان.  
 املدة : حدست في 99 سنة. 

الرأس ال جالحصص االأت اعية 
سرهم    00.000 حدس الرأس ال في   :
اأت اعية  حصة    000 إ 0  مقدم 
موزعة   ، سرهم للواحدة    00 بقي ة 

كامتي : 
 بزكرة علي 100 حصة .
بزكرة ع ر 100  حصة.

التديي1: الشركة مدي1ة من طرف 
إليه  حيث يعوس  الديد بزكرة علي  
البنكي   التوقيعين  من   كل  لوحده 

جاالأت اعي  جذلك ملدة غي1  محدسة.
 37 توزع حدب الفصل  امرباح: 

من القانون امسا�سي للشركة.
ثم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
رقم  عدس  تحت  بانزكان   االبتدائية 
2500/2021  بتاريخ 21 نون15  202.

مقتطف قصد اإلشهار 

460 P

شركـة ڴ ح ر   
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

رأس الها : 00.000  سرهم
املقر االأت اعي : شقة رقم 3  

الطابق االجل بلوك ب ع ارة كدي 
طريق تارجسانت ايت ملول  

  2 ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
يوليو  202، املسجل بانزكان بتاريخ 
القانون  جضع  تم  يوليو  202،    3

االسا�سي للشركة التالية : 
التد ية :  شركـة ڴ ح ر   

استغالل  االأت اعي:  الغرض 
جتدي1 الضيعات الفالحية جاستغالل 

املنتجات الفالحية.   
  3 رقم  شقة   : االأت اعي  املقر 
كدي  ع ارة  ب  بلوك  االجل  الطابق 

طريق تارجسانت ايت ملول. 
املدة  : 99  سنة.

رأس ال الشركة : 00.000  سرهم 
مقد ة  إ 0 000   حصة اأت اعية 

من فئة 00  سرهم للواحدة. 
يوليوز ا 0  من  0   : الدنة املالية 

30 يونيو  
من  مدي1ة  الشركة   : التديي1 
كدي  رشيد  الديد  من  كل  طرف 

جحدن كدي.    
باملحك ة   : القانوني  اإليداع 
  739 رقم  تحت  بانزكان  االبتدائية 

بتاريخ 3  اغدطس  202.
461 P

شركة أزيد سوس بيزنيس
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

تاسيس شركة 
في  املؤرخ  للعقد   طبقا 
تم تأسيس شركة     نون15  202،    2

بالخصائص التالية :  
سوس  أزيد  شركة    : التد ية 

بيزنيس.
جامشغال  البناء  شركة   : الهدف 
التكوين  عام،  مفاجض  الع ومية، 

جاالعالميات جاملكتبيات. 
 : املج وعة  رأس ال 

00.000 سرهم.

املدي1: عبد الرحيم سجسي.
ال15يد  ع ارة  االأت اعي:  املقر 
حي    0 رقم  امجل  الحدن  شارع 

الداخلة.
املدة :  99 سنة.

لل ج وعة  القانوني  االيداع  تم 
باملحك ة       التجاري  بالسجل 
التجارية أكاسير   تحت رقم 07432            

بتاريخ  29 نون15  202.
462 P

EVOLUTION COMPTA
Cabinet comptable
Tel : 0600 036 473

 PARAPHARMACEUTIQUE 
BIEN-ETRE ET SANTE
شركة محدجسة املدؤجلية 
رأس الها:310.000  سرهم

مقرها االأت اعي: ع ارة أغديدياكو 
ملتقى زنقة املحك ة جشارع الحدن 

الثاني اكاسير
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة    شركاء  قرر  أكتوبر 202   27
   PARA BIEN ETRE ET SANTE

مايلي :
حل الشركة بشكل نهائي جمدبق.

تعيين الديد كوسومانو كيديب 
ك صفي للشركة. 

ك كان  االأت اعي  املكان  تعيين 
للتصفية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
تحت  نون20215   30 بتاريخ  بأكاسير، 
رقم : 07449 .                                                                                                                                       
463 P

 STE POINT PRO NEGOCE  
SARL

AIT MELLOUL
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
يوم 3  نون15  202، تم االتفاق عل0 

ما يلي:           
 STE التصفية القانونية للشركة 

 .POINT PRO NEGOCE SARL
طارق  الورسي  الديد  تعيين 

ك صفي للشركة.            
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الهدى  تجزئة   89 التصفية  مقر 

أيت ملول.           

باملحك ة  القانوني  اإليداع 

نون15    23 يوم  بانزكان  االبتدائية 

 202، تحت رقم 2486 .

464 P

شركة راديسك ديستريبوسيون            
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك جحيد    
رأس الها : 0.000  سرهم 

املقر االأت اعي : رقم 2  مركب ع15 

املحيط شارع مح د الخامس اكاسير     

ب قت�سى عقد عرفي موقع بتاريخ  

باكاسير،  املسجل  نون15  202،    7

جالذي ترتب عنه ما يلي :                                                                                                                

تصفية  : 

راسيدك  لشركة  مدبقة  تصفية 

سيدت1يبوسيون.
مقر التصفية : رقم 2  مركب ع15 

املحيط شارع مح د الخامس اكاسير.

تعيين الديد عبد املجيد رمضان 

ك صف.   

باملحك ة   : القانوني  اإليداع 

التجارية باكاسير تحت رقم  0741  

بتاريخ 30 نون15  202.

465 P

  NEIMA  TRANS  LOGISشركة
  SARL AU

بتاريخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
قرر  باكاسير  سبت 15  202    2 

 NEIMA       الشريك الوحيد لشركة

TRANS LOGIS SARL AU ما يلي :

 NEIMA اإلقفال النهائي لشركة  

.TRANS LOGIS SARL AU

إبراء ذمة التصفية.

املصاسقة عل0 تقرير التصفية.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

باملحك ة  الضبط  بكتابة  القانوني 

نوف 15   21 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

 202 تحت رقم 1 074 .
للخالصة جالتذكي1   

466 P

   NJS  MULTISERVICES شركة
 SARL  AU

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة قررت  باكاسير  سبت 15 202 
 NJS MULTISERVICES SARL AU

ما يلي :
  NJS لشركة  النهائي  اإلقفال 

  .MULTISERVICES SARL AU
إبراء ذمة املصفي.

املصاسقة عل0 تقرير التصفية.
االيداع  تم   : القانوني  االيداع 
باملحك ة  الضبط  بكتابة  القانوني 
نوف 15   21 التجارية باكاسير بتاريخ   

 202  تحت رقم   6 074 .
للخالصة جالتذكي1   

467 P

املركز الجهـــوي للخدمـــات

تيزنيت الهاتف: 0 .01.28.60.24

 LOGISTIC شركة  
    D’EXPERIENCE

ش.م.م
حل مدبق للشركة

عل0 الج ع العام االستثنائي  بناء 
املنعقد بتاريخ 28 سبت 15 202 تقرر 

ما يلي :
-حل مدبق للشركة ج تعيين جاسرا 

ياسين ك صفي لها.
باملقر  التصفية  مقر  -تحديد 
رس وكة   مركز  للشركة:   االأت اعي 

تيزنيت .
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
نوف 15  202   24 بتاريخ   بتيزنيت 

تحت رقم  838.
468 P

حدابات اطلنتيس

زنقة موالي إسريس  بلوك 0  رقم 28  الطابق 

امجل

الحي الصناعي  اكاسير

TEL/FAX : 05.28.82.29.72 

 Sté MOSTAKBAL SOUSS DE
 TRAVAUX DIVERS

  Sarl 
رأس الها : 200.000.00 سرهم

بلوك 1 تبحرت أعا سيدي مي ون 
ايت ملول

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
  0   نوف 15  202 بايت ملول ، قرر 

الشركاء ما يلي :

املصاسقة بدجن تحفظ عل0 تديي1 

خالل  سعيد  جشن  الديد:  املصفي 

مدة التصفية ج ت15ئة ذمته طوال هده 

الفت1ة .

للشركة  النهائي  جالحل  التصفية 

 Sté MOSTAKBAL  : املدعوة 

  SOUSS DE TRAVAUX DIVERS

 . Sarl

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

االبتدائية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

29 نوف 15  202 تحت  بانزكان يوم  
رقم 6 21.  

469 P

STE L.O.A METAL
SARL

الشركاء  قرار  محضر  ب وأب 

بتاريخ 21 يناير  202، تقرر ما يلي :

املصاسقة عل0 ع ليات التصفية :

املصاسقة عل0 أدجل الحدابات 

املندرأة في ما بعد تصفية الشركة.

للديد  النهائية  الت15ئة  تحويل 

املدؤجل عن التصفية.

انتهاء تصفية الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  جقد 

املحك ة  هيئة  لدى  الضبط 

 2499 رقم  تحت  بانزكان  االبتدائية 

بتاريخ 21 نوف 15  202.
من أأل النسخة جالبيان

470 P

C.A CONSEIL

 Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 LEOSEAPACK 
 SARL AU

DISSOLUTION
الج ع  محضر  ب قت�سى 

في املنعقد  العاسي  الغي1   العام 

 21 أكتوبر 202 ثم ب وأبه :

في  ججضعها  للشركة  مدبق  حل 

تصفية.  

 MOLINA الديد  تعيين 
GONZALEZ LEONARDO مصفي 

للشركة .
 67 في  التصفية  مقر  تثبيت 
2 شارع الوحدة الوطنية حي  املكتب 

املوظفين اكاسير .              
باملحك ة  القانوني  اإليداع   تم  
نوف 15 202    24 التجارية باكاسير في 

تحث   رقم  07399 .   
471 P

 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR
EN COMPTABILITE-S.A.R.L

Mr. AHMED ZAHOUR
COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 SOCIETE HORIZON BAB
SOUSS

فسخ الشركة مدبقا
للج ع  عرفي  عقد   /ب قت�سى 
العام غي1 العاسي يوم 2 نوف 15 202 
 HORIZON BAB   قرر شركاء شركة

SOUSS  مايلي:
- فسخ الشركة مدبقا.   

الحدين  بركات  الديد  تعيين   -
مصفي للشركة.

حي   : ب  التصفية  مقر  تحديد   -
مكرر   67 رقم  بلوك    ع ر  موالي 

أيت ملول.
2/تـم اإليـداع الـقـانوني باملحك ة 
  2488 االبتدائية بانزكان تحـت  رقم  

بتاريخ 24 نوف 15 202.   
االقتطاف جالبيان

اح د زهور

472 P

   IMPACT GROUPE شركة
ش.م.م 

رأس الها : 00.000.00  سرهم 
مقرالتصفية : رقم 2 بلوك E جساسية 

املوظفين تيزنيت 
إغالق تصفية الشركة 

I- بناء عل0 محضر عرفي للج عية 
  3 بتاريخ  العاسية  الع ومية 
عل0  املوافقة  ت ت   ، اكتوبر 202 
تقرير املصفي الديد موشان الحدن 

جإبراء ذمته من هذه املدؤجلية.
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تم اإليداع القانوني باملحك ة   -II

نوف 15   08 يوم  بتيزنيت  االبتدائية 

 202 تحت عدس 2021/813.

473 P

CABINET   COMPTA    OUSSAMA

 Adresse : APP.N° 21 IMM.TR 01 CITE

ADRAR-AGADIR-TEL : 06-76-83-26-17

 SOCIETE EL AAISOUG

TRAVAUX DIVERS
تصفية املحت لة لشركة 

جتعين املصفي
ICE : 000131328000076

الج ع  محضر  ب قت�سى 

بتاريخ املؤرخ  اإلستتنائي   العام 

 1 نوف 15 202 قرر الشركاء الشركة 

 EL AAISOUG شركة  املد اة 

ذات  شركة   TRAVAUX DIVERS
رأس الها   ، املحدجسة  املدؤجلية 

مقرها  جالتي  سرهم   80.000.00
زنقة  92 حي   97 االأت اعي هو رقم 

تراست انزكان ، ما يلي :

- تصفية املحت لة لشركة.

تعين املصفي الديد العيصوك   -

ابراهيم.

اإليداع  تم    : القانوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

بتاريخ  بإنزكان  اإلبتدائية  باملحك ة 

23 نوف 15 202 تحت عدس 2472.

474 P

 BÂTIMENT ROUTIER DU

 SUD
الزياسة في رأس ال الشركة

حرر  عرفي  محضر  عل0  بناء   -I
قرر   ، نوف 15  202   22 بتزنيت يوم 

 BÂTIMENT ROUTIER DU   شركاء

 222 جمقرها االأت اعي رقم   ،  SUD

تجزئة الرياض تزنيت، ما يلي : 

الشركة  راس ال  في  -الزياسة 

ا 0  سرهم    00.000.00 من 

000.000.00   سرهم.

امساسية  القوانين  -تحيين 

للشركة.

تم اإليداع القانوني باملحك ة   -II
االبتدائية بتيزنيت، يوم فاتح سيد 15 

 202 تحت عدس 847/2021.
475 P

 STE CHAARA SERVICES
 SARL AU
RC N°31881

بتاريخ عرفي   عقد   ب قت�سى 
محضر  جضع  تم  سبت 15 202   2  
الخصائص  يح ل  العام  الج ع 

التالية :
قفل التصفية للشركة.

شعرة  املحجوب  الديد  تد ية 
مصفي للشركة.

 CHAARA الحل املدبق للشركة 
.SERVICES  SARL AU

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
يـوم  بأكاسير  التجارية   املحك ة  
29 سبت 15 202 تحت رقم 06634    

.
476 P

 STE RENCAR   شركة
محدجسة املدؤجلية 

بتاريخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
9  نوف 15  202 باكاسير , قرر شركاء 

شركة RENCAR ما يلي:
تفويت 100 حصة ج التي كانت في 
لفائدة  الزجاهر  مح د  الديد  ملك 

الديد إبراهيم الد ال ي.
القانون  من   06  ,07 البند  تغيي1 

االسا�سي.
اإليداع  تم   : القانوني  االيداع 
باملحك ة  الضبط  بكتابة  القانوني 
 26 بتاريخ  باكاسير   التجارية 

نوف 15 202 تحت رقم 07427 .
للخالصة جالتذكي1 

477 P

 LIAISON TANGER
GIBRALTAR

املحل رقم 29 املنطقة الجديدة 
ب ناء اكاسير اكاسير

االستثنائي  العام  الج ع  محضر 
االستثنائي  العام  الج ع  ب قت�سى 
سبت 15  202    7 في  املؤرخ 

قررمداه وا الشركة ما يلي :

ملك  في  حصص  تفويت   – 
الديدات : 

الديدة النعي1ي خديجة.
 الديدة النعي1ي امينة.

الديدة النعي1ي فاط ة. 
 الديدة النعي1ي لطيفة.

الديدة النعي1ي مريم.
الديدة النعي1ي رشيدة.
الديدة النعي1ي تورية.

للكل  حصة   60 ي تلكن  اللواتي 
افلس س ي1ة  منهن جالديدة  جاحدة 
حصة جالديد فتحي   94 ت لك  التي 
حصة   210 عبد املجيد الذي ي لك 
جالديد  ابراهيم  النعي1ي  جالديد 
النعي1ي الحدين اللدان ي لكان 8   
مج وعه  ما  اي  جاحد  لكل  حصة 
000  حصة اأت اعية بقي ة  الكلي 

00  سرهم .
للشركة  بالكامل  تفويتها  تقرر 
 GROUND FORCE COMPANY

.SARL  « GFC » sarl
-2 استقالة املدي1 القديم الديدة 

النعي1ي تورية جابراءسمتها.
-3تعيين الديد الطيب بيدوكوتن 
اعطائه  مع  للشركة  جحيد  ك دي1 
جالبنكي  االساري  االمضاء  صالحية 

منفرسا.
بكتابة  القانوني  اإليداع  -ثم 
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
باكاسيربتاريخ 22 نوف 15  202 تحت 

رقم 07312 .   
للخالصة جالتذكي1

 قبال حدن

478 P

 MEGA MINERAUX
  SARL A.U

    ش.م.م
 ذات الشريك الوحيد

    رأس الها : 00.000   سرهم
بوكس 08 رقم 9  مكرر شارع ع ر 

املختار حي املدي1ة أكاسير
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
أبريل  202   01 بتاريخ  االستثنائي  
تم قبول استقالة الديد نفدو عبد 

الرحيم.   

العام  الج ع  محضر  جب قت�سى 

االستثنائي  بتاريخ  6  نوف 15  202  

أعاله  املذكورة  الشركة  شركاء  قرر 

مايلي :

تفويت الديد نفدو عبد الرحيم  

بواباجن  ايت  للديد  حصة    100

مح د.

جبذلك يصبح الديد ايت بواباجن 

مح د مالكا ل 000  حصة. 

االيداع  القانوني   :       تم االيداع 

أكاسير  التجارية  باملحك ة  القانوني 

تحت  نوف 15  202   24 بتاريخ  

رقم07387 .

479 P

GOLD DROP شركة
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

س.ت: 4633

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

الغي1 العاسي بتاريخ 3 سيد 915 20، 

تقرر ما يلي : 

موالي  لولتيتي  الداسة  -فوت 

بندالم  حدن،  شديرة  إس اعيل، 

عبد  موحا  علي  جأيت  العزيز،  عبد 

ي تلكها  التي  حصة،    000 العزيز، 

للداسة لولتيتي موالي رشيد، بح اس 

الحدين، جأيت بومليك عبد املجيد.

يلي:  ك ا  الشركة  رأس ال  -جزع 

حصة   334  ، رشيد  موالي  لولتيتي 

جأيت بومليك عبد   ، بح اس الحدين 

املجيد ، 333 حصة لكل جاحد منه ا.

موالي  لولتيتي  الديد  -تعيين 

غي1  ملدة  للشركة  رشيد،مدي1 

محدجسة.

لولتيتي  الداسة  استقالة  جقبول 

موالي إس اعيل، جشديرة حدن.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

 2020 نوف 15    2 بتاريخ  بتارجسانت 

تحت رقم  46 .

480 P
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 HALA IMPORTATION
 ET DISTRIBUTION DES

 EQUIPEMENTS
الــدــجـــل الـــتـجــــاري رقــــم : 38779 - 

أكـــاسيـــــر
بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
 03 ج04 نوف 15  202، قرر محضر 
ب ثابة  املنعقدة  العامة  الج عية 
للشركة  اإلستثنائي  العام  الج ع 
 HALA IMPORTATION املد اة  
 ET DISTRIBUTION DES
EQUIPEMENTS ش.م.م.، برأس ال 
مقرها  جالكائن  سرهم    00.000,00
الطابق   ،40 رقم  االأت اعي بأكاسير، 
شارع  جفاء،  إقامة  أر�سي،  تحت 

املقاجمة ما يلي :
التصدق  عل0   -املوافقة 

بالحصص اإلأت اعية.
الديد بن شقرجن  استقالة   -  2
من مهامه ك دي1 للشركة  الحدن، 
بنشقرجن  الديد  مكانه  جتعيين 
مدي1ا جحيدا للشركة ملدة  الحبيب، 

غي1 محدجسة.
تفويت الحصص اإلأت اعية :

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
تصدق  نوف 15  202،  ج4   03  
مج وع  الديد بن شقرجن الحدن، 
الحصص اإلأت اعية جاملقدرة بندبة 
حصة اأت اعية جالتي ي تلكها   400
الديد  من  كل  لفائدة  الشركة  في 
شقرجن  بن  ج  الحبيب  شقرجن  بن 
200 حصة إأت اعية  بندبة  أيوب، 
لكل جاحد منه ا، جبالتا ي، تم تقديم 

رأس ال الشركة عل0 الشكل التا ي : 
الديد بن شقرجن الحبيب : 100 

حصة إأت اعية. 
 100   : الديد بن شقرجن أيوب  

حصة إأت اعية. 
املج وع :000  حصة إأت اعية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
نوف 15  202،   24 بتاريخ  بأكاسير، 

تحت رقم  07403 .
للخــــالصــة جالــبـــــيـــــان

481 P

شــركة اديل برو
.ش.م.م. ش.ج

 Sté IDEL PRO. Sarl au 
رأس مالها : 00.000.00  سرهم

الغي1  العام  الج ع  ب قت�سى   
العاسي مؤرخ بتاريخ 6  يوليو 202:
 STE IDEL PRO SARL لشركة  

AU تقرر ما يلي :
 -بيع كلي للحصص :

 000   حصة للديد اساملحفوض 
عبد  الفتي  الديد  لفائدة  أيوب 

الرح ان.  
الديد  املدي1  استقالة  قبول   -2
الديد  جتعيين   أيوب  اساملحفوض 
أديدا  مدي1ا  الفتي  الرح ان  عبد 

للشركة ملدة غي1 محدجسة.
امسا�سي  القانون  3-تحيين 

للشركة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية  املحك ة 
 2132. تحت رقم  نوف 15  202   30

السجل التجاري رقم 9 3 2 .
482 P

شركة جيتراصوك                  
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة   

رأس الها : 00.000.00  سرهم 
املقر االأت اعي : حي اسرار ال15كة 

ع ارة 3  شقة 7  تيكوين اكاسير 
   ب قت�سى عقد عرفي موقع بتاريخ 
باكاسير  املسجل  نوف 15 202    1
جالذي ترتب عنه ما يلي  :                                                                                                               
الحصص  تفويت  عل0  املصاسقة 

االأت اعية :
-فوت الديدان ابراهيم بورحيلة 
الف)  (من   670 اسحاق  جالكناجي 
في  ي تلكانها  التي  اأت اعية  حصة 

الشركة للديد مح د مطاب. 
استقالة املدي1 :   

-استقالة الديد بورحيلة ابراهيم 
من مهامه في التديي1 طبقا للقانون. 

تعيين املدي1: 
مطاب  مح د  الديد  -تعيين 
لشركة  جحيد  مدي1  بصفته 

أيت1اصوك جملدة غي1 محدجسة. 

التوقيع االأت اعي : 
- يعت15 توقيع الديد مح د مطاب 
هو التوقيع الوحيد املعت د قانونيا في 

تديي1 سركة أيت1اصوك. 
باملحك ة   : القانوني  اإليداع 
  07311 التجارية باكاسير تحت رقم 

بتاريخ 22 نوف 15 202 .
483 P

 BOUJDI & CIE
تجزئة ال15كة محل  2  زنقة 
االسواق الحي الصناعي اكاسير

محضر الج ع العام االستثنائي 
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
نوف 15  202    0 في  املؤرخ 

قررمداه وا الشركة ما يلي :
بوأدي  فيصل  قررالديد    -
ريم  للديدة  حصة   21 تفويت 
حصة للديد   21 الجويدي جتفويت 

س ي1 هاكو.
من  القانوني  الشكل  تغيي1   2-
الشريك  املدؤجلية  محدجسة  شركة 
الوحيد ا 0 شركة محدجسة املدؤجلية.
االسا�سي  القانون  تحيين   3-

لشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
باكاسير بتاريخ 29 نوف 15 202 تحت 

رقم 07431 .   
للخالصة جالتذكي1

 قبال حدن

484 P

 Société  AGADIR CONSEIL
Sarl 

    مقرها االأت اعي :  ع ارة إفران، بلوك أ، 
شارع املقاجمة، اكاسير

الهاتف: 01.28.22.00.04

 Société  BAB AOURIR
 Sarl 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
رأس الها :  460.000,00 سرهم.
    مقرها االأت اعي : الطريق 

الوطنية ، رقم   , مركز 
أجرير،الج اعة القرجية أجرير،

-أكاسير

الج ع  قرارات  محضر  ب وأب 
اجرير  باب  العام االستثنائي لشركة 
محدجسة،  مدؤجلية  ذات  شركة 
سبت 15   24 بتاريخ   بأكاسير  املنعقد 

 202،تقرر ما يلي :
تفويت  ع لية  جتأكيد  -قبول 
منها  جاحدة  كل  قي ة  حصة    800
التي ي لكها الديد  سرهم،    00 مائة 

بريك ابنه و لفائدة:
الديدة  لفائدة  حصة   410  -

عائشة ابنه و.
حصة لفائدة الديدة زينة   -410

ابنه و.
الديدة  لفائدة  حصة   410  -

نعي ة ح داجي.
الديدة  لفائدة  حصة   410  -

مالك ابنه و.
بريك  للديد  التديي1  -تجديد 

ابنه و.
القانون  من  ج8   7 البند  -تغيي1 

امسا�سي للشركة .
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بأكاسير  التجارية 
أكتوبر 202، تحت رقم  0693 .

للخالصة جالبيان
أكاسير االستشارة ش.م.م

485 P

 ALLIANCE شركة
 IRRIGATION

SARL AU
تفويت حصص اأت اعية

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ  
باكاسير  املسجل  نوف 15 202     6
الج ع  قرر  نوف 15 202   24 بتاريخ 

العام االستثنائي ما يلي :
حصة اأت اعية    000 تفويت   -
الديد  سرهم من طرف    00 بقي ة 
لحدن  الديد  إ 0  موسني  ابراهيم 

امحدار.
امحدار  لحدن  الديد  تعيين   -
غي1  ملدة  للشركة  أديدا  مدي1ا 

محدجسة.
امسا�سي  القانون  تحيين   -

للشركة.
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باملحك ة   : القانوني  االيداع  تم 

  07434 التجارية بأكاسير تحت رقم 

بتاريخ 29 نوف 15  202.

486 P

   ALPHA 19
ش. م. م.

تعديل
في  املؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بتاريخ  جاملسجل  نوف 15 202  فاتح 

1 نوف 15 202 بإنزكان، تقرر ما يلي:

 - املصاسقة عل0 بيع حصص : 

 410) بلحور  الكريم  عبد  الديد 

حصة) للديدة هدى ال15هي�سي ج(10 

حصة) للديدة أ يلة كنا.

 10) الديد صالح الدين عاشور 

حصة) للديدة أ يلة كنا.

جالتوقيع  التديي1  تغيي1   -

تديي1  بإعت اس  للشركة  االأت اعي 

جتوقيع  صالح الدين عاشور  ج هدى 

ال15هي�سي.

-توسيع الهدف االأت اعي للشركة 

بزياسة  امشغال جالخدمات.

-تحيين القانون امسا�سي  للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   -

 26 بتاريخ  منزكان  اإلبتدائية 

نوف 15 202  تحت رقم                     2106. 

487 P

 SANTA CARS
رقم  2  ع ارة 8  الشطر الثالث 

مركب االمل 2 اكاسير

محضر الج ع العام االستثنائي 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

نوف 15  202   8 في   املؤرخ 

قررمداه وا الشركة ما يلي :

رشيد  كريفتي  الديد  قرر    -

اأت اعية  حصة    000 تفويت 

للديدة كريفتي س ي1ة.

استقالة املدي1 القديم الديد   2-

كريفتي رشيد.

تعيين الديدة كريفتي س ي1ة   3-

ك دي1ة للشركة مع اعطائها صالحية 

االمضاء االساري جالبنكي منفرسا.

من  القانوني  الشكل  تغيي1   4-

شركة محدجسة املدؤجلية ا 0 شركة 

محدجسة املدؤجلية الشريك الوحيد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت  نوف 15 202   23 باكاسيربتاريخ 

رقم 07369 .   
للخالصة جالتذكي1

 قبال حدن

488 P

SOFIA PRIMEUR

العرفي  العقد  ب قت�سى  

قرر   31/10/2021 بتاريخ  املحرر 

 SOFIA لشركة    , الوحيد  الشريك 

مدؤجلية  ذات  شركة    PRIMEUR

رأس الها  جحيد  بشريك  محدجسة 

00.000.00 سرهم ج الكائن  مقرها : 

بلوك    33 توطين حي توامة زنقة رقم 

ب  رقم 7  بيوكرى ما يلي :

التصفية النهائية للشركة.

غلق ع ليات التضفية

إبراء ذمة املصفي.

القانوني لدى كتابة   تم اإليداع   

الضبط  باملحك ة االبتدائية بانزكان  

رقم  تحت   04/11/2021 بتاريخ 

 2329

489 P

 STE TAZAROUALT

AGRICULTURE

SARL AU

مدتوطنة عند شركة BECJ تجزئة ا 

رقم 176 حي القدس، أكاسير

استثنائي  عرفي  عقد  ب قت�سى 

نوف 15  202،  فاتح  بتاريخ  مؤرخ 

قرر الشريك الوحيد لشركة تزرجالت 

اكريكلتيغ ش م م ش ج ما يلي :

تاريخ  من  ابتداءا  الشركة  حل 

فاتح نوف 15  202.

اجت رغت  الحدين  الديد  تعيين 

ك صفي من أأل استك ال اأراءات 

التصفية الوسية للشركة.

بالعنوان  التصفية  مقر  تحديد 

التا ي :

الحي     9 تجزئة  مليلية  شارع 

الدشي1ة   ،2 تاسيال  الصناعي 

الجهاسية انزكان.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

  07379 التجارية بأكاسير تحت رقم 

بتاريخ 23 نوف 15  202.

490 P

سود سكن

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

بشريك جحيد

رأس الها : 00.000.00  سرهم

املقر االأت اعي : رقم 8 2ك الهدى 

اكاسير

ب قت�سى  عقد عرفي موقع بتاريخ 

بأكاسير  املسجل  نوف 15  202   4

بتاريخ 2  نوف 15  202، جالذي ترتب 

عنه ما يلي :

تصفية :

سوس  لشركة  مدبقة  تصفية 

سكن.

مقر التصفية : رقم 8 2ك الهدى 

اكاسير.

حي يد  ع ر  الديد  تعيين 

ك صف.

باملحك ة   : القانوني  اإليداع 

  07410 التجارية بأكاسير تحت رقم 

بتاريخ 30 نوف 15  202. 

491 P

Sté OWR CONNECT
SARL AU

رأس مالها : 00.000  سرهم

الغي1  العام  الج ع  ب قت�سى   

نوف 15   26 بتاريخ  مؤرخ  العاسي 

 STE OWR لشركة    ،202 

CONNECT SARL AU تقرر ما يلي :

بيع كلي للحصص :

الزيتوني  للديد  حصة    000

مح د لفائدة الديد البوزيدي ح زة.

الديد  املدي1  استقالة  قبول 

الديد  جتعيين  مح د  الزيتوني 

البوزيدي ح زة مدي1اأديدا للشركة 

ملدة غي1 محدجسة.

تحيين القانون امسا�سي للشركة.

القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بأكاسير  التجارية  املحك ة  لدى 

تحت  م  29 نوف 15  202  بتاريخ 

رقم  التجاري  السجل  رقم 0744  

.40461

492 P

شركة و ن ي كالس
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة   

رأس الها : 00.000  سرهم 

املقر االأت اعي : اكي اكيو سجار 

اكوسار سراركة اكاسير 

ب قت�سى عقد عرفي موقع بتاريخ 

3 يونيو  202 املسجل باكاسير جالذي 

ترتب عنه ما يلي  :                                                                                                               

الحصص  تفويت  عل0  املصاسقة 

االأت اعية :

 100 اجتفرسين  ابراهيم  فوت 

في  ي تلكها  التي  اأت اعية  حصة 

الشركة للديد حدن العال ي.

تغيي1 الغرض االأت اعي :   

قرر الج ع العام االستثنائي تغيي1 

3 من القانون  نشاط الشركة جالبند 

الشكل  عل0  اصبح  الذي  االسا�سي 

الوأبات  جتدليم  تهيئة   : التا ي 

الغذائية للخواص جللشركات.  



24315 الجريدة الرسميةعدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) 

تحويل املقر االأت اعي :   

املقر  تحويل  الشركاء  قرر 

العنوان  ا 0  للشركة  االأت اعي 

الجديد التا ي :

172 حي  480 أ ف ج  8  20 زنقة 

الوساسيات اكاسير 80000. 

استقالة املدي1 :   

استقالة الديد ابراهيم اجتفرسين 

من مهامه في التديي1 طبقا للقانون. 

تعيين املدي1 : 

ياسين  الديد  من  كل  تعيين 

الفقي1 جالديد حدن العال ي في مهام 

غي1  جملدة  للشركة  املزسجج  التديي1 

محدجسة. 

التوقيع االأت اعي : 

 تدي1 شركة ج ن ي كالس باعت اس 

الديد ياسين   : توقيع احد املدي1ين 

الفقي1  أج الديد حدن العال ي . 

تغيي1 التد ية االأت اعية : 

تد ية  تغيي1  الشركاء  قرر   

الشركة لتصبح «بويل».

باملحك ة   : القانوني  اإليداع 

  064 4 التجارية باكاسير تحت رقم 

بتاريخ 3  سبت 15  202.

493 P

شـركـة س ح ب ترانسبور

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك جحيد

رأس ال الشركة : 3.100.000 سرهم

املقر االأت اعي :  تجزئة اركانة

رقم 9  ايت ملول

ب قت�سى عقد عرفي موقع بتاريخ 

بانزكان  املسجل  نوف 15  202،   8

بتاريخ 7  نوف 15  202 جالذي ترتب 

عنه ما يلي :

عل0  االأت اعية  الحصة  تفويت 

شكل هبة :

 31000 فوت الديد خالد بزيدي 
هبة  شكل  عل0  اأت اعية  حصة 

لفائدة اخيه الديد رشيد بزيدي. 
استقالة املدي1 :   

استقالة الديد خالد بزيدي من 
مهامه في التديي1 طبقا للقانون. 

تعيين املدي1: 
تعيين الديد رشيد بزيدي بصفته 
مدي1 جحيد لشركة س ح ب تراندبور 
غي1  جملدة  الوحيد  توقيعه  جاعت اس 

محدجسة.  
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 2484 رقم  تحت  بانزكان  االبتدائية 

بتاريخ 23 نوف 15  202.
494 P

STE WIN WIN IMMOBILIER
SARL

السجل التجاري رقم 9617 
اعالن بتعديل

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
نوف 15   22 االستثنائي املؤرخ بتاريخ 
التعديل  تم  الشركة  ب قر   ،202 

االتي :
فئة  من  حصة   83.34 تفويت 
الديد  جرثة  طرف  من  سرهم    00
عطار  الديد  لفائدة  لحدن  امللو ي 

نور الدين.
تفويت 83.33 حصة من فئة 00  
امللو ي  سرهم من طرف جرثة الديد 

لحدن لفائدة الديد لكدجر رشيد . 
فئة  من  حصة   83.33 تفويت 
الديد  جرثة  طرف  من  سرهم    00
امللو ي لحدن لفائدة الديد الك راني 

حدن.
من  الك راني  مبارك  استقالة 
تديي1 الشركة جتعيين الديد الك راني 

مدي1جحيد ملدة غي1 محدجسة .
توقيع  عن  عبارة  البنكي  التوقيع 
زججي (توقيعان)  لشريكين اتنين من 

الشركاء.
تعديل النظام امسا�سي .

جقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 
االبتدائية بإنزكان بتاريخ   30 نوف 15 

 202 تحت رقم 2124.
495 P

 TALA AGRICULTURE
INVESTEMENT COMPANY

SARL
رأس الها 00.000  سرهم

مقرها االأت اعي : مكتب رقم 1 
الطابق الثاني رقم 0   زنقة مليلية 

تاسيال الدشي1ة انزكان
 22 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
أكتوبر  202 بانزكان. قرر مداه وا 

الشركة ما يلي : 
تفويت 00  حصة اأت اعية من 
ملك الديد اس اعيل حدن عبد هللا 
سعيق ا 0 ملك الديد عبد هللا سالمه.
 4 رقم  من  الشركة  مقر  تغيي1 
الدكن الجامعي الراشدية ا 0 مكتب 
زنقة     0 الطابق الثاني رقم   1 رقم 

مليلية تاسيال الدشي1ة انزكان.
تعديل القانون االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
 15/11/2021 بتاريخ  بالراشدية 

تحت رقم 2021/534.
496 P

شركة دار سوس للنشر والتوزيع
ش م م بشريك جاحد

رأس الها : 2.600.000 سرهم
املقر االأت اعي : رقم 2  شارع 
فرحات حشاس حي القدس أكاسير

العام  الج ع  ملحضر  تبعا 
يوم  في  بأكاسير  املؤرخ  االستثنائي 

2  نوف 15  202، تقرر ما يلي :
 : االأت اعية  الحصص  تفويت 
ببيع  الحدن  بوحدين  الديد  قام 
التي  االأت اعية  الحصص  أ يع 
 26.000 ي تلكها في الشركة جالبالغة 

حصة لفائدة الديد باموس سعيد.
باموس  الديد  عين   : التديي1 
سعيد مدي1 جحيد للشركة لفت1ة غي1 
محدجسة جذلك بعد أن قدم الديد 

بوحدين الحدن استقالته.
تحيين القانون امسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 
التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
نوف 15  202،   24 بتاريخ  بأكاسير 

تحت رقم 07408 .
497 P

شركة فونتي سبا
ش م م

الرأس ال : 00.000  سرهم
املقر االأت اعي : إقامة 6، بالمي 3 

س مكرر، فونتي أكاسير
تفويت حصص

االستثنائي  العام  الج ع  قرر 
30 سبت 15  202  املنعقد بأكاسير في 
حصة   100 تفويت  عل0  املصاسقة 
إ 0  الكريم  عبد  خواسي  الديد  من 

الديدة بوحوا ي خديجة.
من النظام  ج7   6  ،2 تغيي1 املواس 

امسا�سي للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نوف 15    6 في  بأكاسير  التجارية 

 202، تحت رقم 07308 .
498 P

STE SOTES
SARL

AIT MELLOUL
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
االتفاق  تم  أكتوبر  202    22 يوم 

عل0 ما يلي :
استقالة الديد شريك أح د من 

منصبه ك دي1 للشركة.
الحدن  صابر  الديدان  تعيين   

جيوصبيبيط ع ر ك دي1ان للشركة
فتح فرع للشركة بالعنوان التا ي 

تجزئة افولكي رقم 62  أيت ملول.
ع ر  يوصبيبيط  الديد  تعيين 

ك دير للفرع.
باملحك ة  القانوني  اإليداع 
نوف 15   23 يوم  انزكان  االبتدائية 

 202، تحت رقم 2489.
499 P

 TRANSPORT AFRNI 
SARL AU 

رأس الها : 90.000 سرهم.
مقرها اإلأت اعي : رقم 287 بلوك ش 

بئ1 إنزران تكيوين أكاسير
إن  الج ع  العام  املنعقد  بتاريخ  

فاتح اكتوبر   202، قرر  ما يلي : 
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    استقالة مدي1 الشركة.

جصالحيات  أديد،  مدي1  تعيين 

التوقيع.

باإلأراءات  القيام  صالحية 

القانونية.

تم  اإليداع  القانوني  لدى  كتابة  

أكاسير  التجارية  باملحك ة  الضبط 

عدس  تحت  نون15  202    24 بتاريخ 

 . 07398

500 P

 GENERAL MECANIQUE

SERVICE
SARL

تغيي1 مدي1 الشركة
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

نوف 15   8 بتاريخ  امل15م  االستثنائي 

بتاريخ  بأكاسير  املسجل   ،202 

تم تبني القرارات  22 نوف 15  202، 

التالية :

مح د  سومان  الديد  استقالة 

من تديي1 الشركة.

تعيين الديد سومان اح د مدي1ا 

أديدا للشركة.

تم لدى كتابة   : اإليداع القانوني 

مكاسير  التجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم  نوف 15  202،   24 بتاريخ 

. 07401

السجل التجاري : رقم 4319.

501 P

شركة ادغينالين سورف ماروك
ش.م.م

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ 6  نوف 15 

الشركة    مداه وا   قرر   ،202 

للديد   التوقيع  صالحيات  تفويت 

شبا امجد (مداهم بالشركة). 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نوف 15   24 بتاريخ  التجارية باكاسير  

 202  تحت رقم  07396 .

502 P

STE NECTALIA
SARL

تغيي1 التوقيع البنكي
ب قت�سى محضرالج عية العامة 
نوف 15  202    21 االستثنائية بتاريخ 

تقرر ما يلي  : 
تغيي1 التوقيع البنكي،

يخص  في ا  الشركة  الزام  تقرر 
طرف  من  البنكية  الوثائق  توقيع 
JEAN CHARLES GALLEA الديد  
جنتيجة    NAJAT BOUIBI أجالديدة 
من    1 الفصل  تحيين  تم  لذلك 

القانون امسا�سي للشركة.  
تم إيداع امللف القانوني للشركة 
لدى املحك ة االبتدائية النزكان تحت 
رقم 6 212 بتاريخ 30 نوف 15  202.
503 P

STE SOUSSARBO   
SARL

تغيي1 التوقيع البنكي
ب قت�سى محضرالج عية العامة 
نوف 15  202     21 االستثنائية بتاريخ 

تقرر ما يلي  : 
 -تغيي1 التوقيع البنكي;

تقرر الزام الشركة في ا يخص   
طرف  من  البنكية  الوثائق  توقيع 
JEAN CHARLES GALLEA الديد 
جنتيجة   NAJAT BOUIBI أجالديدة 
من    1 الفصل  تحيين  تم  لذلك 

القانون امسا�سي للشركة.  
تم إيداع امللف القانوني للشركة 
لدى املحك ة االبتدائية النزكان تحت 
رقم 2127 بتاريخ 30 نوف 15  202. 
504 P

LA DINDE SARL AU
العام االستثنائي  الج ع  ب وأب 
يوليو  202،    1 بتاريخ  املنعقد 
يوليو   20 بتاريخ  بأكاسير  املسجل 

 202، تم اتخاذ القرارات التالية :
نقل مقر الشركة من :

بلوك 2 رقم    حي سيدي مح د 
إ 0 :

حي  أكاسير  سيار   A بلوك  رقم   

مح دي أكاسير.

النظام  من  الرابع  البند  تغيي1 

امسا�سي.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 

نوف 15   29 بتاريخ  بأكاسير  التجارية 

 202، تحت رقم 07433 .

505 P

 Sté ACCORDANCE

 MANAGEMENT

 CONSULTING

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

رأس الها 00000  سرهم

املقر االأت اعي: رقم 4  ع ارة 

املختار الدو�سي 2 شارع عبد الرحيم 

بوعبيد اكاسير

تغيي1 املقر االأت اعي للشركة 
العام  الج ع  محضر  ب وأب 

نوف 15   3 يوم  املنعقد  االستثنائي 

 ACCORDANCE لشركة   202 

      MANAGEMENT CONSULTING

محدجسة   مدؤجلية  ذات  شركة 

الكائن  سرهم    00.000 رأس الها  

مقرها رقم 4  ع ارة املختار الدو�سي 

2 شارع عبد الرحيم بوعبيد اكاسير. 

قرر ما يلي  :

تغيي1 املقر االأت اعي للشركة : تم 

تغيي1 املقر االأت اعي للشركة ا 0 :

شارع  املنزه  اركاني  ع ارة   3 رقم 

القوات املدلحة امللكية اكاسير.

قبول  :تم  املدي1ة  استقالة 

سامي  الديدة  املدي1ة  استقالة 

اي ان.

بكتابة  تم  القانوني:  اإليداع 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

بأكاسير تحت رقم 07463  بتاريخ 30 

نون15  202.

506 P

MOZA PARTNERS
شركة محدجسة املدؤجلية

رأس الها :   210.000,00 سرهم 
رقم التعريف الضريبي  60 33643 

رقم التعريف املوحد 

 0022 1881000026

سجل تجاري  39401

املقر : ع ارة رقم  3، الطابق امجل, 

مكتب رقم 1، شطر رقم 4، حدائق 

سوس، حي املح دي، اكاسير.

تحويل املقر االأت اعي للشركة 
االستثنائي  العام  الج ع  اثر 

نوف 15  202،  فاتح  بتاريخ  املنعقد 

قرر الشركاء ما يلي :

للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 

من العنوان املوأوس في  شارع الجيش 

االجل,  الطابق  تن ل,  ع ارة  امللكي, 
ا 0 العنوان الجديد  اكاسير.   ,31 رقم 

في ع ارة رقم  3, مكتب رقم 1, شطر 
حي املح دي,  4, حدائق سوس,  رقم 

اكاسير.
تعديل الفصل الرابع من القانون 

التغيي1  هذا  مخذ  للشركة  امسا�سي 

بعين االعتبار.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نوف 15   24 بتاريخ  مكاسير  التجارية 

 202، تحت املرأع 07394 .

507 P

«SOUSS SECURITE » شركــة
شركة محدجسة املدؤجلية

رأسـ الها  : 100.000  سرهم

تحويــل الـ قر االأت اعي
للج ع  عرفي  عقد  ب قت�سى 

أكتوبر    1 العام غي1 العاسي بتاريخ 

قرر الشريك الوحيد لشركة   ،202 

«SOUSS SECURITE» ما يلي :

للشركة  االأت اعي  املـقر  تحويل 

ع ارة  الرابع  الطابق  رقم  4  من 

مخلص شارع الحدن الثاني أكاسير.  
الطابق امجل   : إ 0 العنوان التا ي 
شقة رقم 3 مج وعة 3D رقم 23 حي 

الداخلة بأكاسير. 
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من   4 الفصل  تغيي1  جكذلك 

القانون امسا�سي للشركة.

بالـ حك ة  القانوني  اإليداع  تـم 

  07380 التجارية بأكاسير تحت رقم 

بتاريخ 23/11/2021. 

508 P

 SOUMIR ARCHITECTURE 
ش.َم.م  ذات الشريك الوحيد 

 رأس الها : 00000  سرهم

مقرها االأت اعي : الطابق الرابع 

املكتب رقم    ع ارة ليلو فونتي 

اكاسير

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
اإلسثتنائي بتاريخ 7  نون15 202  قرر 

مدي1 الشركة  مايلي :

تغيي1 مقر الشركة من  ع ارة ليلو 

الطابق الثالث املكتب رقم 07 فونتي 

الطابق   : التا ي  العنوان  إ 0  اكاسير 

ليلو  ع ارة  رقم     املكتب  الرابع 

فونتي اكاسير.

االيداع  تم   : القانوني    االيداع 

باكاسير  التجارية  باملحك ة  القانوني 

رقم  تحت  نون15 202    30 بتاريخ  

. 07469

509 P

FAST EXPO
 SARL

إعالن عن تعديل
بتاريخ    محرر  محضر  ب قت�سى 

العام  الج ع  قرر  نوف 15  202،   2

 FAST EXPO لشركة  االستثنائي 

SARL ما يلي :

 FAST EXPO شركة  فرع  إغالق 

املتواأد في العنوان التا ي : 

 BLOC D 2EME ETAGE

BUREAU N° D206 AGADIR BAY-

.FOUNTY AGADIR

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

اكاسير  التجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت  نوف 15  202،    2 بتاريخ 
رقم: 0721 .  

510 P

SOCIETE HORMA RESULTS
SARL

رأس ال الشركة: 00000  سرهم

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

املقر االأت اعي: رقم  02 شارع عقبة 

بن نافع كل يم

السجل التجاري : 370 كل يم

التعريف املوحد 

للشركة:002864412000030

تعديل 
زياسة نشاط 

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

االستثنائي املؤرخ في 3 نوف 15  202 

HORMA RESULTS SARL لشركة 

تقرر ما يلي :

زياسة النشاط التا ي : 

املختلفة  االشغال  في  مقاجل 

جالبناء.

تحيين النظام امسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نوف 15   26 االبتدائية بكل يم بتاريخ 

 202، تحت رقم 417/2021.

511 P

 FIDUCIAIRE AL AMANA &CIEL

CONSULTING-SARL

 SIEGE SOCIAL :1,  RUE Fath Bnou

 Khaffane, 2éme etage – Appt 3-

Belvédère CASA

Tel: 0522246888/0633131179

CRÉVIN DESIGN 
ش.م.م ذج شريك جحيد 

 تأسيس شركة
بتاريخ 9 نوف 15  202، تم إنشاء 

املحدجسة   املدؤجلية  سات  شركة 

جخصائصها هي كالتا ي :

 CRÉVIN  : االأت اعية  التد ية 

DESIGN ش.م.م ذج شريك جحيد.

الهدف االأت اعي : تهدف الشركة 

إ 0 :

 جكالة الدعاية جاإلعالن جاالتصال 

بكافة أنواعها.

الع ليات  أ يع  عامة  جبصفة 

جامثاثية  جالصناعية  التجارية 

مباشرة املرتبطة    جالعقارية جاملالية 

املعلنة بامهداف  مباشرة  غي1  أج    

 أج التي من شأنها أن تيدر إن اءها. 

املقر االأت اعي  :   زنقة الفتح بن 

بلفدير   2 3 الطابق  خفان شقة رقم 

الدار البيضاء.

التديي1: سيتم تديي1 الشركة من 

  KRIRIM YASSINE الديد   طرف 

غي1  جملدة  للشركة  مدي1  بصفته 

أع ال  ب ختلف  جسيقوم  محدسة 

الشركة من إسارة جتنظيم بدجن أي 

قيوس ك ا سيتم االعت اس عل0 توقيعه 

في أ يع الوثائق اإلسارية جالبنكية. 

الرأس ال االأت اعي :حدس في مبلغ 

  000 إ 0  مقد ة  سرهم    00.000

00  سرهم  حصة اأت اعية من فئة 

للواحدة تخصص عل0 الشكل التا ي :

 KRIRIM YASSINE الديد 

000 حصة.

محررة  حصة    000 املج وع 

بالكامل. 

 KRIRIM الديد  الشريك  سفع 

YASSINE ما مج وعه نقدا 00000   

سرهم.

محررة  00000 سرهم   : املج وع 

بالكامل.

الدنة االأت اعي : تبتدئ في امجل 

سأن15من كل  من يناير جتنتهي في  3 

سنة.

سنة تبتدئ   99 :محدسة في  املدة 

للشركة   النهائي  تأسيس  يوم  من 

االجان  قبل  الحل  حالة  باستثناء 

عليه  املنصوص  التأأيل  حالة  أج 

قانونيا.

باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 

رقم  تحت  البيضاء  للدار  التجارية 

بتاريخ  التجاري  لسجل   12310 

24 نوف 15  202.

512 P

 FIDUCIAIRE AL AMANA &CIEL

CONSULTING-SARL

 SIEGE SOCIAL :1,  RUE Fath Bnou

 Khaffane, 2éme etage – Appt 3-

Belvédère CASA

Tel: 0522246888/0633131179

 MAROC UNION 

CENTRALE LOGISTICS
ش.م.م ذج شريك جحيد 

 تأسيس شركة
بتاريخ 4 نوف 15  202، تم إنشاء 

املحدجسة   املدؤجلية  سات  شركة 

جخصائصها هي كالتا ي :

 MAROC  : التد ية االأت اعية 

 ،UNION CENTRALE LOGISTICS

ش.م.م سج شريك جحيد.

الهدف االأت اعي : تهدف الشركة 

إ 0 :

 مقاجل نقل سج ي، جكيل شحن.
جالبحري  جالجوي  ال15ي  النقل 

للبضائع جال15يد.

الع ليات  أ يع  عامة  جبصفة 

جامثاثية  جالصناعية  التجارية 

مباشرة  جالعقارية ج املالية املرتبطة  

املعلنة بامهداف  مباشرة  غي1   أج 

 أج التي من شأنها أن تيدر إن اءها. 

املقر االأت اعي  :   زنقة الفتح بن 

بلفدير   2 3 الطابق  خفان شقة رقم 

الدار البيضاء.

الشركة  تديي1  سيتم  التديي1: 

  MIAD MERIEM  من طرف الديدة

غي1  جملدة  للشركة  مدي1ة  بصفتها 

أع ال  ب ختلف  جسيقوم  محدسة 

الشركة من إسارة جتنظيم بدجن أي 

قيوس ك ا سيتم االعت اس عل0 توقيعها 

في أ يع الوثائق اإلسارية ج البنكية. 

في  حدس   : االأت اعي  *الرأس ال 

إ 0  مقد ة  سرهم    00.000 مبلغ 

000  حصة اأت اعية من فئة 00  

سرهم للواحدة تخصص عل0 الشكل 

التا ي :

 MIAD MERIEM    000 الديدة

حصة.
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محررة  حصة،    000 املج وع 

بالكامل. 

 MIAD الديدة   الشريك  سفع 

MERIEM ما مج وعه نقدا 00000   

سرهم.

سرهم محررة    00000  : املج وع 

بالكامل.
الدنة االأت اعي : تبتدئ في امجل 

سأن15من كل  من يناير جتنتهي في  3 

سنة.

سنة تبتدئ   99 :محدسة في  املدة 

للشركة   النهائي  تأسيس  يوم  من 

االجان  قبل  الحل  حالة  باستثناء 

عليه  املنصوص  التأأيل  حالة  أج 

قانونيا.

باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 

رقم  تحت  البيضاء  للدار  التجارية 

بتاريخ  التجاري  لسجل   123103

24 نوف 15  202.

513 P

JH IMPOR SARL
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

تم  يونيو  202،    8 بتاريخ  البيضاء 

تحرير القانون االسا�سي لشركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة، م يزاتها كالتا ي :

.JH IMPORT : التد ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة.

الهدف : تهدف الشركة في كل من 

املغرب جالخارج إ 0 ما يلي :

االستي1اس جالتصدير.

شراء، بيع، توزيع جصناعة أ يع 

منتجات التنظيف.
0  زنقة الحرية   : املقر االأت اعي 

الطابق 3 الشقة رقم 1 الدار البيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيدها النهائي.
تم تحديده في   : رأس ال الشركة 

  000 إ 0  مقد ة  سرهم    00.000

00  سرهم  حصة اأت اعية من فئة 

جمحررة  مكتتبة  الواحدة،  للحصة 

بالكامل جموزعة ك ا يلي :

حصة   900 الديد حدين اح د 
اأت اعية.

  00 راني  االس اعيل  الديد 
حصة اأت اعية.

التديي1 : تم تعيين الديد حدين 
غي1  ملدة  للشركة  مدي1ا  أح د 

محدجسة.
تلتزم الشركة بالتوقيع   : التوقيع 
أج  اح د  حدين  للديد  املنفصل 
الديد االس اعيل راني في كل الوثائق 

التي تخصها.
الدنة االأت اعية : تبتدئ الدنة 
االأت اعية من فاتح يناير جتنتهي في 

 3 سيد 15 من كل سنة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
يونيو   30 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

 202، تحت رقم 784926.
تسجيل  تم   : التجاري  السجل 
بالدار  التجاري  بالسجل  الشركة 
يونيو  202،   30 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 109083.
514 P

4D  MAROC SARL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

رأس الها : 00.000  سرهم
بتاريخ  عرفي،  عقد  ب قت�سى 
،تم جضع القانون  21 اكتوبر  202 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
بامل يزات   4D MAROC محدجسة 

التالية :
 .4D MAROC : التد ية 

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مدؤجلية محدجسة.

 املوضوع :
تتخذ الشركة ك وضوع لها اآلتي :
جالتعقيم  التطهي1  عالأات 
جأي  شابه  جما  الفئ1ان  جمحاربة 
معاملة أخرى في أ يع أشكال املباني 

الدكنية أج املهنية ؛ 
جامأهزة  امسطح  أ يع  تعقيم 

الطبية جغي1 الطبية ؛
تنظيف جغديل جصنفرة جفرك   

أي أهاز جأي سطح ؛

تطوير جإنتاج جتنفيذ الحلول مي 
رباعية  معالجة  أج  تنظيف  ع لية 

امبعاس ؛
التجارة الوطنية لج يع املنتجات 

جالخدمات ؛
جالشحن  جالوساطة  الت ثيل 
جاالستغالل  جاالستحواذ  جاإليداع 
للعالمات  املباشر  غي1  أج  املباشر 
جالحصرية  جالوكاالت  التجارية 
جاالمتيازات  االخت1اع  جبراءات 

جالع ليات ؛
أي  من  خدمة  أي  جتقديم  أساء 
املجانية  اإلسارة  ذلك  في  ب ا  نوع، 
جالحداب، م ا قد يداهم في تطوير 

الشركة ؛
أ يع الع ليات من  بشكل عام، 
أي نوع التي قد تتعلق بشكل مباشر 
املذكورة  بامشياء  مباشر  أج غي1 
أعاله، أج من املحت ل أن تعزز نشاط 

الشركة ؛
مج وعة   : االأت اعي   املقر 
  7-  2 الدكنية  املج وعة  التقدم  
ـ  ال15نو�سي  سيدي  الثاني،  الطابق 

الدار البيضاء.  
من تاريخ  سنة ابتداء   99   : املدة 
تسجيل الشركة في السجل التجاري.

 رأس ال الشركة :   حدس رأس ال 
سرهم مقد ة    00.000 الشركة ب 
سرهم    00 000  حصة من فئة  إ 0 

محررة كليا نقذا،من طرف  :
الديدة اكرام مي وني 100 حصة 

جالديدة الهام العبوش 100 حصة ؛
من  الشركة  تدي1   : التديي1 
ملدة  القي1  العزيز  عبد  الديد  طرف 
الصالحيات  كافة  مع  محدسة،  غي1 
النظامية جالقانونية للتصرف باسم 

ج لفائدة الشركة ؛
من  تبتدئ    : االأت اعية  الدنة 
سيد 15 من  فاتح يناير جتنتهي في  3 

كل سنة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني بكتابة الضبط لدى املحك ة 
بتاريخ   البيضاء  بالدار  التجارية 
رقم السجل  تحت  9  نون15  202 

التجاري 1 1229.
515 P

 STE CENTRE OPTIQUE

 CHEFCHAOUEN
SARL AU 

مؤرخ  أسا�سي  قانون  ب قت�سى  

قد  بشفشاجن.  نوف 15  202،    9 في 

املدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجسة بشريك جحيد جالتي تح ل 

الخصائص التالية :

 STE CENTRE  : التد ية 

 OPTIQUE CHEFCHAOUEN

.SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.

الهدف االأت اعي  :

مختص في البصريات.

سرهم    40.000  : املال  رأس 

مقد ة إ 0 400  حصة من فئة  00  

سرهم للحصة.

الشريك الوحيد :

الحامل  مح د  عي�سى  الديد 

ل  رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

حصة   400 ي تلك   ، 27834 س 

اأت اعية.  

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إ 0   : الدنة املالية 

 3 سأن15 من كل سنة ماعدا الدنة 

امج 0 تبتدئ من تاريخ  التسجيل.

عالل  شارع   : االأت اعي  املقر 

الفا�سي مراب رقم 27 شفشاجن.

الشريك  لفائدة  كلها   : امرباح 

املدخرات  نقص  بعد  الوحيد، 

القانونية 5%.

تم تعيين الديد عي�سى   : التديي1 

غي1  ملدة  للشركة    مدي1  مح د 

محدجسة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

7  نوف 15  202،   بشفشاجن بتاريخ 

تحت رقم 137/2021.

516 P
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 COMPTOIR MAROCAINE
 DE MENUISERIE ET
VITRERIE AL YAKOUT

 SARL
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم   04/11/2021 في  بالدار البيضاء 
إعداس القانون امسا�سي لشركة ذات 
مدؤجلية محدجسة بامل يزات التالية :

 تد ية الشركة :
 COMPTOIR MAROCAINE
 DE MENUISERIE ET VITRERIE

 AL YAKOUT
الشركاء:

 الديد انصار اح د  ذج الجندية 
الصدري  بحي  القاطن  املغربية 
مج وعة 03 زنقة 03 رقم 03  الدار 

البيضاء.
ذج  س ية   انصار  الديدة 
بحي  القاطن  املغربية  الجندية 
رقم   03 زنقة   03 الصدري مج وعة 

03  الدار البيضاء.
أنواع  مختلف   : الشركة  غرض 

البناء   
تفراجت  تجزئة   : االأت اعي  املقر 
الدفلي  الطابق  كلي1  ماري   زنقة   

املح دي  الحي  امر�سي  تحت  ج 
البيضاء

سرهم   100.000 املال:  رأس 
مقد ة إ 0  (خ س مئة ألف سرهم) 
بقي ة   حصة  آالف)  (خ دة   1000
الواحدة  للحصة  (مائة)  سرهم    00
 عن طريق:  

ً
جاملكتتبة جاملدفوعة نقدا

 490.000  : الديد انصار اح د  
سرهم مقد ة إ 0 4900 حصة 

  0.000   : الديدة انصار س ية  
سرهم مقد ة إ 0 00  حصة.

 املدة : 99 سنة.
ستدار الشركة من طرف  اإلسارة: 

الديد انصار اح د.  
بتوقيع  الشركة  تلتزم  التوقيع: 
الديد انصار اح د   ، املدي1 الوحيد 
  4 ج    3 جفق مقتضيات الفصلين 

من القانون امسا�سي للشركة.

القانونية  اإلأراءات  تنفيذ  تم 

في املحك ة التجارية بالدار البيضاء 

تحت رقم التسجيل 123263.
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MAROBEL TRANS
SARL AU

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة بشريك جحيد 

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم  في05/10/2021  البيضاء  بالدار 

إعداس القانون امسا�سي لشركة ذات 

جحيد  بشريك  محدجسة  مدؤجلية 

بامل يزات التالية   

 MAROBEL       : تد ية الشركة

         . TRANS

الشركاء:     

الديد حدن ات يمي ذج الجندية 

مباركة  القدس  ب  القاطن  املغربية 
ال15نو�سي   9 رقم   70 مج وعة 

البيضاء.

ج  الدلع  نقل   : الشركة  غرض 

البضائع .  

االبرار  اقامة   : اإلأت اعي  املقر 

شارع ابن  شقة     1 ع ارة ج طابق 

تاشفين عين ال15أة البيضاء
رأس املال: 00.000  سرهم  (مائة 

ألف سرهم) مقد ة إ 0 000  (ألف) 

(مائة)  سرهم    00 بقي ة  حصة 

للحصة الواحدة.

عن   
ً
نقدا جاملدفوعة  جاملكتتبة 

طريق الشريك الوحيد الديد حدن 

ات يمي.

املدة: 99 سنة.

ستدار الشركة من طرف  اإلسارة: 

املدي1 الوحيد الديدة زهرة ات يمي. 

بالتوقيع  الشركة  تلتزم  التوقيع: 

الوحيد لل دي1 الوحيد الديدة زهرة 

ات يمي.

تم تنفيذ اإلأراءات القانونية في 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحك ة 

تحت رقم التسجيل 123267.
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 UNIVERS SERVICE ET

TRAVAUX MAROC

SARL
«U.S.E.T.M»

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم  في04/11/2021  البيضاء  بالدار 

إعداس القانون امسا�سي لشركة ذات 

مدئولية محدجسة بامل يزات التالية   

 UNIVERS SERVICE ET

تد ية   :     TRAVAUX MAROC

الشركة 

الشركاء :

 الديد انصار اح د  ذج الجندية 
الصدري  بحي  القاطن  املغربية 
مج وعة 03 زنقة 03 رقم 03  الدار 

البيضاء.

ذج  س ية   انصار  الديدة 

بحي  القاطنة  املغربية  الجندية 
رقم   03 زنقة   03 الصدري مج وعة 

03  الدار البيضاء.

أنواع  مختلف   : الشركة  غرض 

البناء   

تفراجت  تجزئة   : االأت اعي  املقر 
شقة    طابق    كلي1  ماري  زنقة   

الحي املح دي البيضاء
سرهم   100.000 املال:  رأس 

مقد ة إ 0  (خ س مئة ألف سرهم) 

بقي ة   حصة  آالف)  (خ دة   1000

الواحدة  للحصة  (مائة)  سرهم    00

 عن طريق:  
ً
جاملكتتبة جاملدفوعة نقدا

 . الديد انصار اح د  : 490.000 

سرهم مقد ة إ 0 4900 حصة 

 . الديدة انصار س ية  :  0.000  

سرهم مقد ة إ 0 00  حصة

 املدة: 99 سنة

ستدار الشركة من طرف  اإلسارة: 

الديد انصار اح د  

بتوقيع  الشركة  تلتزم  التوقيع: 

الديد انصار اح د   ، املدي1 الوحيد 

  4 ج    3 جفق مقتضيات الفصلين 

من القانون امسا�سي للشركة.

القانونية  اإلأراءات  تنفيذ  تم 

في املحك ة التجارية بالدار البيضاء 

تحت رقم التسجيل 123261.
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 ELIDAD

تاسيس شركة ذات املهام املحدجسة

ب وأب عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء 

يوم  0 نون15  202 ج مسجل بنفس 

املدينة تم جضع القوانين االساسية 

لشركة ذات املهام املحدجسة امل يزات 

التالية:   

التد ية : اخذت الشركة تد ية 

.ELIDAD   : لها

97 شارع مح د  املقر الرئي�سي  :   

الخامس الدار البيضاء . 

الغرض :  مركز اتصال.

الراس ال  حدس  الرأس ال : 

ج  سرهم     0.000,00 في  االأت اعي 

مقد ة ا 0 00  حصة من  فئة  00   

سرهم للحصة ج موزعة كالتا ي : 

 : الديد  حصة      10* 00

.EZAOUI ELDAD SHALOM

ELIOTH- : 00 *10  حصة الديد

. YOSSEF EL MALEH

املدة  :   حدست مدة الشركة في 99 

بالسجل  تاريخ تسجيلها  ابتداءا من 

التجاري.

التديي1 :

 EZAOUI ELDAD   : الديدين 

 ELIOTH-YOSSEF EL ج   SHALOM

.MALEH

القانوني  االيداع  تم   : االيداع   

يوم   لدى املحك ة التجارية بالبيضاء 

26/11/2021 ج  تحت رقم 970 80 .

التجاري  بالسجل  جالتسجيل 

لدى املحك ة التجارية بالبيضاء يوم 

26/11/2021 ج تحت  رقم 123781
للنشر ج البيان.
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EXTRA IMPORTANT
   تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة بشريك جحيد
في   املنعقد  االأت اع  إ 0  استناسا 
القانون  فيها  حرر  نون15   202   24
ذات  شركة  لتأسيس  امسا�سي 
جاحد  بشريك  محدجسة  مدؤجلية 

جذلك :
− تد ية الشركة :

«اكدت1ا  لشركة  اسم  اتخذ 
((EXTRA IMPORTANT» امبورتانت
− غرض الشركة :   منعش عقاري

− مقر الشركة :
 3   26 شارع مرس سلطان شقه 

طابق اجل  الدار البيضاء 
− رأس مال الشركة : 

  مائة ألف سرهم ( 00.000,00   )
 − املدؤجل الوحيد عن الشركة :
 EL HACHM الهاشم تزيان       

TIZIYANE
باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
  0 سأن15  202 تحت عدس 802624 

، سجل تجاري رقم 124229 .       
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CORPUSCULE
SARL AU

رأس الها : 00.000  سرهم
املقر : رقم 46 شارع الزرقطوني 

مكتب رقم 6 -1  الطابق رقم 6 
الدار البيضاء

السجل التجاري : عدس 123181
تأسيس  شركة

بالدار  عرفي  عقد  عل0  بناء 
البيضاء بتاريخ 0  نوف 15  202، تم 
ذات  لشركة  امسا�سي  النظام  جضع 
الشريك  جذات  املحدجسة  املدؤجلية 

الوحيد باملواصفات التالية :
 CORPUSCULE SARL : التد ية

.AU
الرأس ال : 00.000  سرهم مجزء 
بقي ة  اأت اعية  حصة    000 إ 0 

00  سرهم.

قضة  اسام  الديد   : الشركاء 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  جالحامل 

.BE171414 رقم

شارع   ،46 رقم   : املقر االأت اعي 

 ، 6- 1 رقم  مكتب  الزرقطوني، 

الطابق رقم 6 الدار البيضاء.

تختص   : االأت اعي  الهدف 

الشركة باملغرب ك ا بالخارج في :

أع ال البناء، تشييد جالتالكبك.

تركيب الزخرفة بج يع أنواعها.

البناء  في  هندسية  استشارات 

جبشكل عام أ يع الخدمات املتعلقة 

بالبناء.

99 سنة من تاريخ التقييد   : املدة 

بالسجل التجاري.

املدي1 : الديد اسم قضة جالحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BE171414

املركز  في  القانوني  اإليداع  تم 

الدار  بوالية  لالستث ار  الجهوي 

البيضاء.
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INDUS BROTHERS

 SARL

تأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى 

القانون  إيداع  تم  في03/09/2021، 

املدؤجلية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدجسة.  ج ذات امل يزات التالية :

 INDUS BROTHERS  : التد ية 

 SARL

في  غرض الشركة سواء   : الهدف 

املغرب أج في الخارج: تجارة

اجالس  سجار   : االأت اعي  املقر 

الجارن-مراكش-

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة   

تأسيدها النهائي.

الرأس ال   : الرأس ال االأت اعي   

  00.000,00 في  محدس   االأت اعي 

حصة    000 إ 0  مقدم  سرهم 

00 .سرهم  فئة   من  اأت اعية 

بالكامل محررة  ج  مكتتبة   للواحدة، 

 ج موزعة لفائدة :

- الديد عبد العزيز العدري  330 

حصة اأت اعية.

     330 ايححي   يونس   الديد   -

حصة اأت اعية.

آيت  الزهراء  فاط ة  الديدة   -

بنشريف 340 حصة اأت اعية 

الدنة االأت اعية : تبتدئ الدنة 

االأت اعية من فاتح يناير جتنتهي في 

 3 سأن15.

التديي1 : تم تعيين الديدة فاط ة 

الزهراء آيت بنشريف مدي1ة للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

الجهوي  املركز  لدى   التجاري 

بتاريخ   ب راكش،  لالستث ار 

28/10/2021، تحت رقم  98  .
ملخص قصد النشر
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FIDUCIAIRE RECTY CONSEIL SARL AU

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

SOFBRA BATIMENTS
SARL

26 شارع مرس الدلطان الطابق 

امجل الشقة 3 الدار البيضاء

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

28 سبت 15  202، تم اعداس القانون 

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مدؤجلية محدجسة.

عند  متبوعة   : الشركة  تد ية 

ب ختصر تد يتها صوف15ا  االقتضاء 

بنايات غرض الشرمى بإيجاز االنعاش 

العقاري جاالشغال العامة.

26 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

مرس الدلطان الطابق امجل الشقة 

3 الدار البيضاء.

أألها  من  تأسدت  التي   : املدة 

الشركة 99 سنة.

  00.000 الشركة  رأس ال  مبلغ 

سرهم مقدم كالتا ي :

 100 صوفي  مصطفى  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة.

حصة   100 بريطع  اح د  الديد 

بقي ة 00  سرهم للحصة.

طرف  من  يكون  الشركة  تديي1 

الديد اح د ابريطع الحامل لبطاقة 

.WA31916 التعريف الوطنية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

رقم  تحت  26 نوف 15  202، 

.80 974

524 P

 HABITAT D’AVENIR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك جحيد

تــــأســــيـــــــــــس  
بتاريخ  عرفي  عقد  ب وأب 

شركة  تأسيس  ثم   ،07/11/2021

بشريك  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

جحيد تت يز بالخصائص التالية:

 HABITAT  : التد يــة   -

املدؤجلية  ذات  شركة    D’AVENIR

املحدجسة بشريك جحيد »

أشغال  في  مقاجل  املوضــوع :    -

البناء ج أشغال عامة.

سيدي   : االأت اعــي  املقر   -

الدفلي   الطابق   27 رقم  بولفضايل 

حي القنارية  مراكش.

 99 أنشأت الشركة ملدة   : املــدة   -

سنة.

حدس في   : الرأس ال االأت اعــي   -

  00 سرهم مقد ة إ 0     0.000.00

في  كلها   00   سرهم،  حصة من فئة 

ملكية الديد ك ال ايت الحاج. 
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فاتح  في  تبتدئ  املالية:  الدنة   -

يناير ج تنتهي في   3  سأن15.

تدار الشركة ج تدي1 من  - اإلسارة: 

طرف الديد ك ال ايت الحاج. 

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

بكتابة الضبط لدى املحك ة التجارية  

ب راكش  بتاريخ  24/11/2021  تحت 

تحت  جتسجيلها   ،   29832 عدس 

من السجل التجاري     20111 رقم 

التحليلي.
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FID AL IZDIHAR SARL AU

 FIDUCIAIRE DU CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISES

 SIEGE SOCIAL: 147 LOT ACHARAF

MARRAKECH

 IF: 14364396 – patente: 64800045 – RC:

12443

 MARRAKECH GSM 06 6  36 83 04 TEL

01 24 31 1  71

 LEYNA TANS INTER

SARL AU

تأسيس 
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

18/10/2021 ب راكش تقرر تأسيس 

املحدجسة    املدؤجلية  ذات  شركة 

بياناتها  كالتا ي :

 LEYNA TANS INTER االسم 

SARL AU   الشكل القانوني   شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ملدي1 جحيد

النشاط التجاري  

الصاسرات  سلع   استي1اس 

ج املنتجات الحرفية                                                

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة 

تأسيدها

 REZ DE االأت اعي  املقر 

 CHAUSSEE, MASSIRA   A

                   N° 92A MARRAKECH

رأس مال الشركة :  40.000 سرهم

ملدة غي1 محدسة  مدي1 الشركة   

الديد  رضوان الرقبة.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم    

لدى  الضبط  بكتابة  التجاري  

بتاريخ                                ب راكش  التجارية  املحك ة 

2021/11/15 تحت رقم  20123   .
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 DELOITTE MOROCCO

CYBER CENTER SAS
 تأسيس شركة مداه ة  بديطة

I-  ب قت�سى عقد عرفـي مؤرخ في 

القانون  إيداع  تم   ،  15/11/2021

 التأسي�سي لشركة مداه ة بديطة

 ج ذات امل يزات التالية:

 DELOITTE  : التد ية 

MOROCCO CYBER CENTER

 DELOITTE شركة  الشركاء: 

مداه ة  شركة  جهي   ،  CONSEIL

مبدطة ، برأس مال قدره 00.800 4 

امهرامات  فضاء  في  جتقع   ، يورج 

 ، سديكس  الدفاع  فرندا   92908

مسجلة في سجل املحك ة التجارية في 

 RCS 40 948241 نونتي1 ، تحت رقم

، ي ثلها الديد أيان اركو مونديالتو 

.Gianmarco Monsellato

 DELOITTE PRODUCTS شركة 

شركة  جهي   ،  & SOLUTIONS

مال  برأس  مبدطة،  مداه ة 

 ،  6 في  جتقع   ، يورج    4000 قدره 

فرندا   92908 امهرامات  فضاء 

في  مسجلة   ، سديكس  الدفاع 

نونتي1  في  التجارية  املحك ة  سجل 

ي ثلها   ،  RCS 1 0696 رقم  تحت 

مونديالتو  أيان اركو  الديد 

.GianmarcoMonsellato

أ يع   : االأت اعي  الهدف 

بالخدمات املتعلقة   الع ليات  

أج الدلع التي تندرج في مجال اممن   

املغاربة  الع الء  لصالح  االلكت1جني 

جامأانب في القطاع الخاص أج العام 

سبيل  عل0   ، الخصوص  جأه  (عل0 

املثال املراقبة اإللكت1جنية ، التدقيق

املعلومات  لألنظ ة اممنية).  اممني     

التص يم،  ك بيوتر،  ل ا جشبكات 

 ، الت1خيص   ، التنفيذ  التطوير، 

استضافة أ يع الحلول   ، الصيانة 

جاالست1اتيجيات  ال15امج  ج جامصول 

قد   ، في هذا الدياق  ؛  اإللكت1جنية) 

ُيطلب من الشركة أن توفر / تدوق 

أج  ال15امج  من  أزء  أج  كل  لنفدها 

املوارس املاسية الضرجرية؛ 

تكنولوأيا  مجال  في   ب  ي التدر

جال سي ا في مجال أمن  ومات،  املعل

تكنولوأيا املعلومات أج أي مجال ذي 

صلة.

تطوير امنشطة في   ، بشكل عام 

مجال تكنولوأيا املعلومات.

 ،  CFC برج   : االأت اعي  ر  املق

تجزئة 18 - أنفا ، حي حداني ، الدار 

البيضاء  املغرب.

 املدة   : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

تأسيدها النهائي.

الرأس ال   : االأت اعي  الرأس ال 

.2.000.000 في   محدس   االأت اعي 

حصة   20.000 إ 0  مقدم  سرهم 

سرهم    00 فئة  من  اأت اعية 

للواحدة، مكتتبة ج محررة بالكامل. 

 الدنة االأت اعية : تبتدئ الدنة 

االأت اعية من فاتح يناير جتنتهي في 

 3 سأن15.

الرئيس  االسارة:  مجلس  التديي1 

هو:

فرن�سي  ال15كة  ع اس  الديد 

 ،   982 أكتوبر   28 جلد   ، الجندية 

 AZ74 82 7 حامل أواز سفر رقم 

 ،  710 0 شارع ماأنتا   42 مقيم في 

باريس.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -II

التجاري رقم 123777  لدى املحك ة 

تحت رقم   ، التجارية بالدار البيضاء 

80 964
ملخص قصد النشر

527 P

STE  TASSNIM  ELA

SARLAU

بالدار  العرفي  العقد  ب قت�سى 

 ،   05/11/2021 بتاريخ  البيضاء   

بالخصائص التالية  أسدت  شركة  

عل0 ما يلي : 

العدرى   املجيد   عبد    : الديد 

التعريف  لبطاقة  حامل  مغربي 

جالداكن   JC3328 4 عدس  الوطنية 

بورجس   الفوقاني  الغوالم   سجار 

سيدي  بو عت ان  ابن  أرير .

اال    تدنيم   شركة   »  : التد ية 

  Société جاحد   لشريك   ش.م.م. 

  TASSNIM  ELA   SARLAU

اشغال  أ يع   هدف الشركة    

البناء  جأ يع  املعامالت  العقارية. 

سرهم   40000.00  : املال  رأس   

مجزئة عل0 400 حصة ث ن الواحدة 

00  سرهم مجزئة ك ا يلي  :

العدرى   املجيد   عبد   الديد   -

40000 سرهم.

 مج وع   40.000 سرهم.

العدرى   املجيد   عبد   الديد   -

الحصص      مج وع  حصة      400

400 حصة. 

املدة : 99 سنة .

شارع      47 االأت اعي:   املقر 

الثاني   الطايق   افا    اقامة   املقاجمة  

شقة  22  الدار  البيضاء  .

التديي1 : تم تعيين – الديد عبد  

املجيد  العدرى  مدي1ا  للشركة ملدة 

غي1 محدجسة  .

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  لل حك ة  الضبط 

البيضاء في     25/11/2021     تحت 

التجاري   السجل     80 833 عدس: 

عدس 123679.

528 P
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STE FIDAFCO SARL

 FIDUCIAIRE COMPTABLE

GSM : 0662 11  2 40 CASA

OKINAWA CITY
 ش.م .م(ش.ج)
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
جضع  تم  بالبيضاء،    7-  -202 
محدجسة  لشركة  امسا�سي  القانون 
تتدم  جحيد  شريك  ذات  املدؤجلية 

بالخصائص التالية :
 OKINAWA » .م(ش.ج)  ش.م 

CITY»   التد ية :
-البناء االأت اعي:    الهدف 

 ج التجهيز.
زنقة الحرية    0 املقر االأت اعي: 
الطابق 3 الشقة 01  الدار البيضاء.                                                                          
حدس  االأت اعي:  الرأس ال 
عل0  موزعة  سرهم،  في  00.000  
000  حصة اأت اعية من فئة 00  
كليا  حررت  الواحدة  للحصة  سرهم 

عل0 الشكل التا ي:
  000  = بدجج  مح د  *الديد 

حصة .
املدة: 99 سنة.

الدنة االأت اعية : من  يناير إ 0 
 3 سأن15.

طرف  من  الشركة  تدي1  اإلسارة: 
الديد مح د بدجج.

بإمضاء  الشركة  تلتزم  اإلمضاء: 
املدي1 الديد مح د بدجج.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
                                802228 رقم  تحث   29/11/2021
بتاريخ  التجاري  بالسجل  جسجلت 

29/11/2021 تحث  12400.
529 P

STE FIDAFCO SARL

 COMPTABLE  AGREE

GSM : 0662 11  2 40 CASA

 MAYLAR 
ش.م .م

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
جضع  تم  بالبيضاء،   08-  -202 
محدجسة  لشركة  امسا�سي  القانون 

املدؤجلية تتدم بالخصائص التالية :

التد ية : « MAYLAR »   ش.م .م

الهدف االأت اعي :  

-البناء ج التجهيز.

زنقة الحرية    0 املقر االأت اعي: 

الطابق 3 الشقة 01  الدار البيضاء.                                                                          

حدس   : االأت اعي  الرأس ال 

عل0  موزعة  سرهم،  في  00000  

000  حصة اأت اعية من فئ ة00  

كليا  حررت  الواحدة  للحصة  سرهم 

عل0 الشكل التا ي:

رحال ل15يكي 100  حصة.

عبد الرحيم ل15يكي  210 حصة.

العربي ل15يكي  210  حصة.  

املدة : 99 سنة.

الدنة االأت اعية : من   يناير إ 0 

 3 سأن15.

تدي1 الشركة من طرف   : اإلسارة 

الديد رحال ل15يكي.                

بإمضاء  الشركة  تلتزم   : اإلمضاء 

املدي1 الديد رحال ل15يكي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

 802411 تحت رقم    30/11/2021

بتاريخ  التجاري  بالسجل  جسجلت 

30/11/2021 تحت رقم77 124 .

530 P

 BENAIDI ACHRAL
SARL

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى 

القانون  إيداع  تم  في26/10/2021، 

املدؤجلية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدجسة.  ج ذات امل يزات التالية:

 BENAIDI ACHRAL  : * التد ية 

  SARL

الغرض من الشركة،   : الهدف   *

 ، الخارج  في  أج  املغرب  في  سواء 

عن  نيابة  أج  نفدها  عن  بامصالة 

الغي1:

- أع ال البناء .

- مقاجل أع ال مختلفة.

جالهندسة  العامة  -امشغال 

املدنية.

جالشبكات  الطرق  -أع ال 

.VRD املختلفة

جامملنيوم  جالكهرباء  الطالء   -

جالدباكة  الخشبية  جالنجارة 

جأع ال  للتدرب  املانعة  جامغشية 

جالجبص  جالطالء  جالرخام  الحديد 

جالديكورات  للحدائق  جالديكور 

الداخلية.

- إنشاء املداحات الخضراء.

جاملعدات  العامة  امشغال   -

الصناعية جالتعدين - استي1اس جتوزيع.

الخام  املواس  جاستي1اس  شراء   -

جاملنتجات  جامسجات  جاملواس  جالدلع 

للنشاط  الالزمة  جامللحقات 

االأت اعي.

أج  تأأي1  أج  حيازة  أج  إنشاء   -

تركيب أج تشغيل أي منشأة أج مصنع 

أج جرشة ع ل 

- جبصورة أعم أي معاملة تجارية 

قد  عقارية  أج  مالية  أج  صناعية  أج 

تكون مرتبطة بالنشاط املذكور أعاله 

أج من شأنها تعزيز تن ية الشركة.

:  شارع مح د  املقر االأت اعي   *

بوزيان إقامة نزار الطابق   الشقة 6 

حي م  سيدي عث ان الدار البيضاء

* املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

تأسيدها النهائي.

* الرأس ال االأت اعي : الرأس ال 

.100.000,00 في   االأت اعي محدس  

حصة   1000 إ 0  مقدم  سرهم 

00 سرهم  فئة  من  اأت اعية 

للواحدة 

الدنة االأت اعية : تبتدئ الدنة 

االأت اعية من فاتح يناير جتنتهي في 

 3 سأن15 من كل سنة.

الديدين  تعيين  تم   : التديي1 

إبراهيم العيدي جمح د أمين بنجي ة 

مدي1ين  للشركة لفت1ة غي1 محدسة.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
بتاريخ   البيضاء،  بالدار  التجارية 
 800699 تحت رقم   ،17/11/2021

بالسجل التجاري رقم 12267.
ملخص قصد النشر

531 P

GMN GROUP
 SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عقد  I-ب قت�سى 
في04/10// 202 ، تم إيداع القانون 
املدؤجلية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدجسة  ج ذات امل يزات التالية :
 GMN GROUP SARL : التد ية

 AU
تاأر   : النشاط الرئي�سي   : الهدف 
الثانوي:  النشاط  املعدات.  أصناف 
تاأر مدتلزمات رياضية ، أج معدات 
أج مندوأات،  أج أحذية،   ، رياضية 
تأأي1  أج  اقتناء   ، أاهزة  مالبس  أج 
أي م تلكات منقولة أج غي1 منقولة. 
املشاركة طريق  عن   الشركات 
أج تأسيس شركات أديدة أج مشرجع 

مشت1ك أج غي1 ذلك.
رجز  اإلقامة   : االأت اعي  املقر 
تقاطع شارع بي1   ،  04 رقم   - بالنش 
- سابقا شارع.  أنزاران جشارع باتينية 

رافائيل الدار البيضاء- املغرب.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيدها النهائي.
أغرات  إسريس  الديد   : الشركاء 
للبطاقة  حامل  الجندية،  مغربي 
مواليد   ،   D  403346 الوطنية رقم 
25/09/1969، مقيم في شارع الرابية 
شي اء  اقامة  ضوي  ربيعة  زنقة 
الدار   - لجي1جند   1 3القة  الطابق 

البيضاء.
الرأس ال   : االأت اعي  الرأس ال 
  00.000 في  محدس   االأت اعي 
حصة    000 إ 0  مقدم  سرهم 
سرهم    00 فئة  من  اأت اعية 
بالكامل جمحررة  مكتتبة   للواحدة، 
إسريس  الديد   : لفائدة  جموزعة 

أغرات 000  حصة اأت اعية.
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املج وع  : 000  حصة اأت اعية 

الدنة االأت اعية : تبتدئ الدنة 

االأت اعية من فاتح يناير جتنتهي في 

 3 سأن15.

التديي1 : تم تعيين الديد إسريس 

أغرات مدي1ا للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -II

الجهوي  املركز  لدى  التجاري 

بتاريخ   البيضاء،  بالدار  االستث ار 

رقم  80  تحت   ،23/11/2021

 RC  : 523 327/PATENTE  :  424

.34702348/ IF:50120277
ملخص قصد النشر

532 P

 SOCIETE NOUVELLE DES

 ETABLISSEMENTS

MANUSAC

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

رس الها 000.000,00.  سرهم

الكائن مقرها: 14 ، زنقة

 «سج سوتي1ن» 

حي الأي1جند – الدار البيضاء

السجـل التجاري: 36677

التعريف الجبائي: 2100243

إعاسة صياغة النظام امسا�سي
الج اعي  القرار  ب وأب   /I

املؤرخ  للشركاء  العاسي  غي1 

لشركة  أكتوبر  202   7 في 

 SOCIETE NOUVELLE DES»

 ،« ETABLISSEMENTS MANUSAC

سرهم،    .000.000,00 رس الها 

 ، 14 البيضاء  بالدار  مقرها  الكائن 

الأي1جند،  حي  سوتي1ن»  «سج  زنقة 

تقرر ما يلي: 

نتيجة  العامة  الج عية  قررت 

للشركة  التعديلية  العقوس  ملختلف 

املتعلقة انفراسيا بالفصلين الداسس 

جالدابع من النظام امسا�سي، تحيين 

جصاسقت  املعني  امسا�سي  النظام 

عليه بج يع مقتضياته.

القانـوني  باإليـداع  القيـام  تم   /II

لدى املحك ـة التجاريـة للدار البيضاء 

رقم  تحت  نون15  202   23 بتاريخ 

.80 32 

عن املدتخلص جالبيانات     

533 P

SOLORANMINE
SARL

رأس ال : 200.000 سرهم

املقر االأت اعي : حي املختار 

الدو�سي رقم 189 حا�سي بالل 

أراسة

العام  الج ع  محضر  ب وأب 

أكتوبر  202،  االستثنائي بتاريخ    

تقرر ما يلي :

اضافة االنشطة :

نقل البضائع لحداب الغي1.

اشغال البناء جاشغال مختلفة.

اإليداع القانوني : تم لدى املحك ة 

نوف 15   23 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

 202، تحت رقم 3 40.

534 P

فـيـدجريـــــك

شـارع الـ قـاجمـة زاجيـة ست1اسبورغ

مكـتب 404 - إقـامـة كـازا   - الـدار الـبـيضاء

 KAM BIOTECHNOLOGY
MOROCCO

 KBM
شركة محدجسة املدؤجلية

 ذات الشريك الوحيد
رأس مالـها 10000 سرهـم يرفع

 إ 0 00.000  سرهم
مقرها االأت اعي : 46، شارع 

الزرقطوني
شقة 6 الطابق 2 - الدار البيضـاء

رفع رأس ال الشركة 
بالدار  خذ  اتُّ عاسي  غي1  قرار  في 
البيضاء بتاريخ 14/07/2021 جُسجل 
OR 37625/2021 عدس  تحت   بها 

 RE 202 004  88 497
قرر الشريك الوحيد الديد منجي 

فرشي�سي :

 ) رفع رأس مال الشركة بـ 10000 
حصة   100 بإصدار  جذلك  سرهم 
اس ية  بقي ة  أديدة  اأت اعية 
للواحدة   سرهم   ( 00) مائة  ب بلغ 

ُم اثلة للحصص القدي ة.
بعد  الشركة  مال  رأس  ليصبح 

ذلك 00.000  سرهم.
6 لل استين  التعديل املناسب   (2 

ج 7 من القانون امسا�سي .
القـانـوني  اإليـداع  تم  جقد   (3
البـيضاء  بـالدار  التـجاريـة  باملـحك ـة 
رقم  تحت   23/11/2021 بتاريخ 

.80 324
لإليداع جالنشر

الشريك الوحيد

535 P

 «SOCIETE  «VALORITY
SARL AU

رأس املال : 30.000 سرهم
زنقة أح د    3  : املكتب الرئي�سي 
املجاتي إقامة النخيل الطابق   رقم 

8 املعريف الدار البيضاء املغرب
تغيي1 املديي1

العام  الج ع  أحكام  ب وأب 
،01/09/2021 بتاريخ   االستثنائي 
شركة    في  الوحيد  املداهم  قرر 

 : VALORITY SARL AU
إ 0  الشركة  رأس ال  زياسة   -

30.000  سرهم مداه ة نقدية
استقالة املدي1ة الديدة فريال   -

.Feriel Nhouchi النهو�سي
تعيين الديد معز كتاري مدي1ا   -

أديدا.
- تحديث النظام امسا�سي.

تم في املحك ة   : اإليداع القانوني 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

2 نوف 15  202 برقم 37171.
536P

لوجيستيك ضمان سنتر
ذ.م.م

 LOGISTIC DAMANE
CENTER

Sarl
الرفع من الرأس ال 

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
استثنائية  بصفة  املنعقد  العاسي 

لشركة لوأيدتيك ض ان سنت1 ذ.م.م 

 LOGISTIC DAMANE CENTER

Sarl  املؤرخ في   20/05/2021  بالدار 

البيضاء، تقرر ما يلي :

جه ا  أدس  مدي1ين  تنصيب 

الديد فضيلي ع ر جالديد فضيلي 

جسيع.

في  الشركة  باسم  التوقيع  جعليه 

أ يع املعامالت سيكون عل0 الشكل 

التا ي :

ع ر  فضيلي  الديد  طرف  من 

طرف  من  مزسجج  أج  منفرسة  بصفة 

نجاح  ج  جسيع  فضيلي  الديدين 

اإلسري�سي سيدي مح د.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع   

التجارية  باملحك ة  لدى  القانوني 

بالدار البيضاء بتاريخ   24/11/2021 

تحت عدس 773 80.
ب ثابة مقتطف جبيان

537 P

 POLY SYSTEME

INFORMATIQUE PSI

  بولي سيستيم انفورماتيك

ب .س .إ
ش م م

سات رأس ال 600.000 سرهم 

املقر االأت اعي :    مكرر زنقة 

الرجمان الدار البيضاء. 

السجل التجاري رقم  4229

 تعد يالت قانونية
ب قت�سى الج ع العام االستتنائي 

شركاء  قرر    15/10/2021 بتاريخ 

انفورماتيك  سيدتيم  بو ي  شركة 

ب.س.إ مايلي : 

أح د  الديد  بوفاة  االعالم   -

شريك  - عليه  هللا  رح ة   العبوسي 

ج مدي1 الشركة الوحيد.

- توزيع حصص الشركة بين جرتة 

 - العبوسي  أح د  الديد  املرحوم 

مدي1ة  تعيين الديدة يامنة يوسفي  

جحيدة للشركة ملدة غي1 محدجسة.
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القانون في  أساسية   تعديالت 

امسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

التجارية للبيضاء يوم 25/11/2021  

تحت رقم   4 8 80.
 ب ثابة مقتطف جبيان

538 P

 POLY SYSTEME
ACCESSOIRES PSA

  بولي سيستيم اكسيسوار
ب .س . أ

ش م م

سات رأس ال 00.000  سرهم 

املقر االأت اعي :    مكرر زتقة 

الرجمان - الدار البيضاء 

السجل التجاري رقم : 49199

 تعد يالت قانونية
 ب قت�سى الج ع العا م االستتنا ئي

شركاء  قرر   15/10/2021 بتاريخ 

اكديدوار سيدتيم  بو ي   شركة 

ب .س أ ما يلي : 

أح د  الديد  بوفاة  االعالم   -

شريك  - عليه  هللا  رح ة   العبوسي 

ج مدي1 الشركة الوحيد

- توزيع حصص الشركة بين جرتة 

 - العبوسي  أح د  الديد  املرحوم 

مدي1ة  تعيين الديدة يامنة يوسفي  

محدجسة    غي1  ملدة  للشركة  جحيدة 
القانون في  أساسية   تعديالت 

ام سا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

التجارية للبيضاء يوم 25/11/2021  

تحت ر قم 6 8 80.

539 P

SODEFI
SARL

ش.م.م

 رأس الها 00.000  سرهم 

    زنقة ع ان - الدار البيضاء

استقالة  عل0  الشركاء  جافق   -

الديد عبد القاسر فارس من جظائفه 

الديد مواصلة  ج  للشركة  ك دي1 

 عبد الدالم ملرابط املقيم في مديمي 
الحدني  الحي    62 رقم    4 زنقة 

جحيد   ك دي1  ملهامه  البيضاء  الدار 

جبكامل  محدجسة  غي1  لفت1ة  للشركة 

الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -

الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار 

تحت  بتاريخ  202-  -24  البيضاء 

رقم 133 80.
من أأل التخليص ج اإلشهار 
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 SOCIETE

 D’AMENAGEMENT

 DE LOTISSEMENT

 ET CONSTRUCTION

EMERAUDE SALCE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 500.000 Dirhams

 Siège social : Ferme Torres,

 Cercle et Tribu de Rhamna,

 Fraction et Douar Ouled

Bellaguid- Marrakech

R.C Marrakech 95.011

IF : 6502027

ب قت�سى عقد عرفي املؤرخ بالدار 

البيضاء بتاريخ 21 اكتوبر  202، 

قرر الج ع العام ما يلي : 

بن  مح د  الديد  استقالة   / 

ع ور من مهامه ك دي1 للشركة.

ملدة  للشركة  ك دي1  تعيين   /2

سنة الديد :

املدي1  صالحية  مدة  تجديد   •

الديد عث ان لحلو, مغربي الجندية , 

القاطن بالدار البيضاء   إقامة سجمين 

بوسكورة   20 فيال  بوسكورة،  سي  

مشرجع ت س ج س جالحامل البطاقة 

    .BE7 0 33 الوطنية رقم

3/ تعديل الفصل 41 من القانون 

امسا�سي للشركة املتعلق بالتديي1. 

امسا�سي  القانون  تحديث   /4

للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة التجارية ب راكش 

تحت عدس  نوف 15  202   21 بتاريخ 

. 29901
قصد النشر ج اإلعالن

املدي1

541 P

PROGRESS PARTNER
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

برأس ال 600.000.00 سرهم

املقر الرئي�سي : 9  زنقة سافينس، 

الطابق الثاني، الدار البيضاء.

نقل املقر الرئي�سي
العام  الج ع  أحكام  ب وأب 

بالدار  املنعقد  للشركاء  االستثنائي 

بتاريخ 16/09/2021، تقرر  البيضاء 

  9 من  للشركة  املسجل  املقر  نقل 

الطابق الثاني بالدار  زنقة سافينس، 

A البيضاء إ 0 العنوان الجديد : ع ارة 

تقاطع زنقة    03 الطابق امجل رقم 

آيت بع ران ج شارع مح د الخامس، 

حي الصخور الدوساء، الدار البيضاء.

املحك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

29/11/2021 برقم 84 802.

542 P

TURKUAZ  TEKSTIL 

SARL
رأس مال 00.000  سرهم

املكتب الرئي�سي : 39 شارع اللة 

الياقوت الطابق 1 الشقة س - الدار 

البيضاء.

مح د  أجزكييكجي  الديد 

 OZKIYIKCI MEHMET مصطفى 

يبيع أ يع أسه ه في   ،  MUSTAFA

 «Turkuaz tekstil«الشركة املذكورة

بقي ة   EL TEZ ADNAN للديد 

سرهم    00 بدعر  سهم   (100.00(

للدهم أج 50،000.00 سرهم يدفعها 

.
ً
امخي1 نقدا

لرأس  الجديد  التوزيع  سيكون 

املال عل0 النحو التا ي :

  EL TEZ عدنان  التز  الديد   •

  00.000.00  ..........  ADNAN

سرهم.

00.000  سرهم مج وع ..............  

جتعيين  سابق  مدي1  استقالة   

مدي1 أديد.

يدتقيل الديد أجزكييكجي مح د 

 OZKIYIKCI MEHMET مصطفى 

في  اإلسارية  جظائفه  من   MUSTAFA

الشركة جمنحهم إبراء ذمة كاملة من 

إسارتهم.

 ثم تقرر مج وعة الشركاء تعيين 

ك دي1 جحيد   El Tez Adnan الديد 

جبأجسع  محدجسة  غي1  لفت1ة  للشركة 

الصالحيات.

الديد El tez adnan، الحاضر في 

يعلن أنه يقبل املهام التي  االأت اع، 

أجكلت إليه للتو.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

إ 0 شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك جحيد.

الديد  الشريك  أسهم  بيع  بعد 

مصطفى  مح د  أجزكييكجي 

 OZKIYIKCI MEHMET MUSTAFA

 El tez عدنان  التز  الديد  لصالح 

عل0  امسهم  توزيع  سيتم   ،adnan

النحو التا ي :

 El tez adnan الديد التز عدنان 

تحولت  جبالتا ي،  أزء    ..........  000

الشركة من لشركة ذات املدؤجلية 

إ 0 شركة ذات املدؤجلية  املحدجسة 

املحدجسة بشريك جحيد

في  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء   بالدار  التجارية  املحك ة 

22/11/2021 تحت رقم 011 80.

تعديلها  بإيداع  الشركة  قامت 

البيضاء              للدار  التجاري  السجل  في 

22/11/2021 تحت رقم 330703.
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ATYPIC 8
SARL

رأس مال 00.000  سرهم

املقر الرئي�سي : إقامة 71الطابق 1 
رقم 3  زنقة ابن مني1 املعا ريف.

العام  الج ع  قرار  عل0  بناًء 

االستثنائي، اعت د مداهم ما يدمى 

باإلأ اع   «ATYPIC 8» بشركة 

القرارات التالية :

زياسة رأس املال :

مال  رأس  زياسة  الشركاء  جقرر 

سرهم  ألف  مائة  من  الشركة 

سرهم  ألف  ثالث ائة  إ 0   ( 00.000(

سهم   2000 جإنشاء   (300.000.00(

أديد.

تم تقديم مداه ة للشركة :

ب بلغ  بناني  محدن  الديد   -

.
ً
00.000  سرهم نقدا

ب بلغ  انزرتي  سناء  الديدة   -

.
ً
100،000 سرهم نقدا

املج وع : 200.000 سرهم.

مبلغ 200.000 سرهم يعاسل حجم 

إ 0  باإلضافة  النقدية.  االشت1اكات 

ا تم 
ً
الوحدات التي تم إنشاؤها حديث

بالكامل جتم سداسها  فيها  االشت1اك 

بالكامل.

لرأس  الجديد  التوزيع  سيكون 

املال عل0 النحو التا ي :

- الديد محدن بناني : 10.000  

سرهم.

- الديدة سناء إنزرتي : 10.000  

سرهم.

- املج وع 300،000 سرهم

هذا هو :

  100  : بناني  محدن  الديد   -

سهم.

  100  : انزرتي  سناء  الديدة   -

سهم.

املج وع : 3000 سهم.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   -

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

22/11/2021 تحت رقم 013 80.

تعديلها  بإيداع  الشركة  قامت   -

البيضاء   بالدار  التجاري  السجل  في 

رقم  تحت   22/11/2021 بتاريخ 

.477199

544 P

N4E MAROC
بالدار  مؤرخ  عرفي  عقد  ب وأب 

أكتوبر  202  21 يوم   البيضاء 

ج مسجل بنفس املدينة قررت شركة 

املهام  ذات  شركة   N4E MAROC

املحدجسة ج الشريك الوحيد رأس الها 

0.000  سرهم ذات املقر  الرئي�سي  في : 

الدار  الخامس  مح د  شارع   97

البيضاء ما يلي : 

إعاسة صياغة النظام امسا�سي   •

للشركة.

اإليداع : تم اإليداع القانوني لدى 

التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

 26/11/2021 يوم  البيضاء  بالدار 

جتحت رقم 802008.
للنشر جالبيان

545P

ITE CIE
تحويل املقر االأت اعي

مؤرخ  عرفي  عقد  ب وأب 

أكتوبر  202  22 يوم   بالبيضاء 

الج ع  قرر  املدينة  بنفس  مسجل  ج 

شركة   «ITE CIE» لشركة  العام 

شارع   97 مجهولة ذات املقر الرئي�سي 

مح د الخامس الدار البيضاء، ما يلي:
 23  : إ 0  االأت اعي  املقر  تحويل 
زاجية شارع بي1 أنزران ج زنقة ابو زياس 

سبوس الدار البيضاء. 
القانون  من   4 املاسة   تعديل 

امسا�سي للشركة
امسا�سي  النظام  صياغة  إعاسة 

للشركة
اإليداع :  ثم اإليداع القانوني لدى 
التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
ج تحت  يوم 30/11/2021  بالبيضاء 

رقم   8024.
للنشر ج البيان.

546 P

FERLO
SARL AU

شركة محدجسة املدؤجلية 
بشريك جاحد

االستثنائي  العام  الج ع  قرر 
املنعقد بتاريخ 21/04/2021 ما يلي :

- الحل املدبق للشركة ابتداء من 
تاريخ القرار. 

 MAMADOU الديد  تعيين 
مصفيا للشركة مع تخويله   WADE
مداطر  إلت ام  الصالحيات   أ يع 

ج اأراءات التصفية.  
بزنقة   : التصفية  مقر  تحديد   -

الهدهد رقم  8 الدار البيضاء. 
باملحك ة  القانوني  االيداع  تم   -
بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 
25/11/2021 تحت عدس 7 408 .

547 P

 WORLD ENGINEERING

AND CONSULTING
SARL AU

رأس ال : 00.000  سرهم
مقرها االأت اعي : 40 زنقة س 

تجزئة بن�سي برشيد
السجل التجاري : 371  
 WORLD حل الشركة
 ENGINEERING AND

CONSULTING
ذات شريك جحيد

للشريك  قرار  محضر  ب وأب 
بتاريخ فاتح نوف 15  املنعقد  الوحيد 

 202، قرر ما يلي :

للشركة  املدبق  الحل 

 WORLD ENGINEERING AND

CONSULTING ذات شريك جحيد.

الديد  بالحل  املكلف  تعيين 

.MOHAMMED EL MAGHZAOUI

للشركة  االأت اعي  املقر  تعيين 

تجزئة  س  زنقة   40 للتصفية  ك قر 

بن�سي برشيد.

الصالحيات  تخويل  تم  جأخي1ا 

إلت ام االأراءات.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نوف 15    7 االبتدائية ب15شيد بتاريخ 

 202، تحت رقم 402 .

548 P

شركة افرو كومغسيال 

وكليماتيزسيون

محدجسة املدؤجلية

راس مالها : 00.000  سرهم

مقرها االأت اعي : 3  زنقة اح د 

املجاطي اقامة لزالب الطابق االجل 

الرقم 8 معاريف الدار البيضاء

فسخ مدبق للشركة

تعيين مصفي

تحديد مقر التصفية

ب قت�سى عقد عرفي حرر بالدار 

لشركة  نوف 15  202،   8 البيضاء 

جكلي اتيزسيون  كومغديال  افرج 

محدجسة املدؤجلية تقرر ما يلي :

فسخ مدبق للشركة.

تعيين الديدين.

بتاريخ  مزساس  ايوب  مهدي 

للبطاقة  الحامل    986 20 يوليو 

القاطن ب   ،BL82284 الوطنية رقم 

رياض الشالالت مج وعة 3 اقامة 1 

الرقم 1 الشالالت ك صفي للشركة.

بتاريخ  مزساس  رشيد  يوسف 

للبطاقة  الحامل    984 يونيو   21

القاطن ب   Y2289 3 الوطنية رقم 

سجار جلد عكو صهريج القلعة ك صفي 

للشركة.

زنقة    3 تحديد مقر الشركة ب 

اح د املجاطي اقامة لزالب الطابق 

امجل الرقم 8 معاريف الدار البيضاء.

القانوني  اإليداع  تم  جقد 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحك ة 

تحت رقم  24 نوف 15  202،  بتاريخ 

.80 666
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 SCI MARBRAZ
زنقة أعفر ابن حبيب إقامة املشرق 

بوركون الدار البيضاء

حل قبل امأل للشركة
العام  الج ع  ب قت�سى   -

قرر  االستثنائي بتاريخ  0.202 .21 

حل الشركة املذكورة أعاله  الشركاء 

قبل انتهاء املدة املحدسة ج تصفيتها.

  ج قد نصب الشركاء الديد عبد 

من  ك صفي  الدالجي  أواس  هللا 

االأت اعية  بالع ليات  القيام  أأل 

الجارية، تحقيق امصول ج  تخليص 

الديون.

مقر التصفية حدس بزنقة أعفر 
بوركون  املشرق  إقامة  حبيب  ابن 

الدار البيضاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

بتاريخ   202.  .26  بالدار البيضاء 

تحت رقم 2 8020.
من أأل التخليص ج اإلشهار 

550 P

OB & CO
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

رأس مال 10،000 سرهم

املكتب الرئي�سي : 332، شارع 

إبراهيم الرجساني الطابق 1 الشقة 

 2 اقامة الريحان معا ريف، الدار 

البيضاء

االستثنائي  العام  الج ع  قرر 

بتاريخ 20/05/2021 ما يلي :

من  اعتباًرا  للشركة  املبكر  الحل 

20/05/2021 ؛

أجتدورت  زهي1  الديد  تعيين 

املقيم في 13 زنقة أبو إسحاق املرجني 

حامل  ج  البيضاء  الدار  معاريف 

 BE809184  : للبطاقة الوطنية رقم 

مصفًيا ؛

13 زنقة   : إنشاء مقر التصفية في 

الدار  معاريف،  املرجني  إسحاق  أبو 

البيضاء.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

23/11/2021 تحت رقم 332 80.

551 P

RIME LIGHT
SARL

13 RUE AHMED EL MAJATTI 

ETG 1 N°8 MAARIF 

CASABLANCA

سجل تجاري رقم : 432227

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

6 أكتوبر  202 تقرر مايلي :

- الحل املدبق للشركة.

- تعيين الديد لحدن عبو مصفي 

للشركة جاخالء سمته.

ب  الكائن  الشركة  مقر  تعيين   -
3  زنقة أح د املجاطي طابق   رقم 

مكان  البيضاء  الدار  املعاريف   8

للتصفية.

كاتب  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت   29/11/2021 بتاريخ  البيضاء 

عدس 802278.

552 P

ALLIANCES TAGHAZOUT
S.A.

برأس ال قدره 300.000 سرهم

املقر االأت اعي : 6  زنقة علي عبد 

الرزاق، املعاريف، الدار البيضاء

السجل التجاري رقم  3 .0 3

الزياسة في رأس ال الشركة 
العام  الج ع  قرار  عل0  بناءا 

نوف 15  بتاريخ    الصاسر  االستثنائي 

اإلسارة  مجلس  جقرارات   202 

أكتوبر  202    3 بتاريخ  الصاسرة 

تم اتخاذ القرارات  نون15  202  ج24 

التالية :

- الزياسة في رأس ال الشركة ب بلغ 

رفعه  أأل  من  سرهم   26.000.000

سرهم،   300.000 الحا ي  املبلغ  من 

جذلك سرهم،   26.300.000 إ 0 مبلغ 

  4.000.000,00 حدجس  في  نقدا   

مع  مقاصة  إأراء  جبواسطة  سرهم 

سيون الشركة في حدجس 2.000.000   

 260.000 إنشاء  ع15  سرهم، 

للحصة.   سرهم    00 بقي ة  حصة 

للقانون  املوافق  التعديل   -

امسا�سي للشركة.

من  الالزمة  الدلطات  تفويض   -

أأل اإلأراءات القانونية.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

ملدينة  التجارية  باملحك ة  الظبط 

سأن15 202   3 بتاريخ  الدار البيضاء 

جالتصريح   803062 رقم  تحت 

بالتعديل في نفس التاريخ تحت رقم 

             .4 994
ب قت�سى بيان ج مقتطف

أليانس تاغازجت
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HWM MAROC
بيع الحصص االأت اعية 

مؤرخ  عرفي  عقد  ب وأب 

اكتوبر  202  21 يوم   بالبيضاء 

ج مسجل بنفس املدينة قرر مداه و

شركة   HWM MAROC شركة   

ذات املهام املحدجسة ج املقر الرئي�سي 

الدار  يوسف،  موالي  شارع    7 في 

 1.000.000 رأس الها   ج  البيضاء  

سرهم ما يلي : 

 JASIA  : : - شركة  I - بيع حصص 

HOLDING  24.990 حصة.
لصالح :

   SAAD BENDIDI   : الديد   -

24.990 حصة

II - تعديل املاسة 6 ج 7 من القانون 

امسا�سي.  

III - تعديل القانون امسا�سي.

القانوني  اإليداع  ثم   : اإليداع 

لدى املحك ة التجارية بالبيضاء يوم 

02/12/2021 تحت رقم 802814.  
للنشر جالبيان
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RESTOMA
SARL 

رأس مال : 0000  سرهم
املقر الرئي�سي : حي الرياض تجزئة 

0 ، شارع النخيل، إقامة برتن رقم 
2 الرباط

RC n° :96957/IF : 3307941
تعديل قانوني

العام  الج ع  قرار  عل0  بناًء 
االستثنائي بتاريخ 2021/11/4، تقرر 

ما يلي :
يقرر االأت اع العام زياسة رأس   -
عشرة  مبلغ   

ً
حاليا يبلغ  الذي  املال 

 
ً
مقد ا سرهم)    0000) آالف سرهم 
مائة  بقي ة  سهم   ( 00) مائة  عل0 
للدهم مدفوعة  سرهم)    00) سرهم 
إ 0 مائة ألف سرهم  بالكامل للزياسة. 
إنشاء  طريق  عن  سرهم)    00000(
بقي ة  سهم أديد   (900) تدع ائة 
منها، لكل  سرهم)    00) سرهم   مائة 
عن  عنها  جاإلفراج  االكتتاب  ليتم 
الحداب  ائت ان  الخصم من  طريق 
عث ان  مكوار  للشريك  الجاري 
حقوق  التفضيل  عن  التخلي  مع 

االكتتاب جفقا للنظام امسا�سي.
تعديل  العام  االأت اع  يقرر   -
7 من النظام امسا�سي  6 جاملاسة  املاسة 
للشركة جالتي تصبح تلقائًيا جتدتبدل 
اعتباًرا من هذا اليوم بامحكام التالية :

املاسة 6 : املداه ات.
أس اؤهم  التالية  الشركاء  يقوم 

 جهي :
ً
بتقديم املداه ات نقدا

(خ دة  مح د  ح دجال  الديد 
آالف سرهم) 1000 سرهم

(خ دة  عث ان  مكوار  الديد 
جتدعون ألف سرهم) 91.000 سرهم

أي ما مج وعه (مائة ألف سرهم) 
100،000 سرهم.

املاسة 7 : رأس املال.
يبلغ رأس مال الشركة مائة ألف 
سرهم جهي مقد ة   100،000 سرهم 
سرهم    00 بقي ة  سهم    000 إ 0 
بندبة  للشركاء  يخصص  سهم  كل 

مداه اتهم.
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اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  املحك ة  في  القانوني 

تحت   11/10/2021 بتاريخ  بالرباط 

8983   جتحت رقم في السجل  رقم 

الزمني 0314 .

555 P

KMSAD REAL ESTATE
SARL AU

رأس مال 100،000 سرهم

املقر الرئي�سي : مركز الرياض 

 6 تقاطع شارع اللة الياقوت 

مصطفى ملعاني رقم 69 الطابق 2 

الدارالبيضاء

RC: 415991 / IF: 318162

تعديل قانوني
العام  الج ع  قرار  عل0  بناًء 

 ،10/11/2021 بتاريخ  االستثنائي 

تقرر ما يلي :

استقالة  الع ومي  الج ع  تقبل 

جتخليه  ح دج�سي،  إسريس  الديد 

إسارته كاملة جنهائية جسجن تحفظات.

عل ا  الع ومي  الج ع  أحاط   

شركة  من  سهم   ( 00) مائة  ببيع 

لصالح   «SKYLINE LIVING SARL»

إأ ا ي  بدعر  الديد لحدين يدف 

  0.000 سرهم  آالف  عشرة  قدره 

سرهم   جبعد املناقشة ، صرح الج ع 

الع ومي بهذا النقل.

قرر الج ع الع ومي تغيي1 الشكل 

القانوني لشركة شركة ذات مدؤجلية 

 KMSAD» جحيد  بشريك  محدجسة 

إ 0    «REAL   ESTATE - SARLAU

ذات  شركة   KMSAD REAL sarl»

مدؤجلية محدجسة 

- تقرر الج ع العام تعيين :

يدف  لحدين  الديد  عين 

ك دي1 للشركة عوضا الديد إسريس 

ح دج�سي.

نتيجة لهذا التعيين، قرر املجلس 

تعديل املاسة 43 من النظام امسا�سي 

جالتي تصبح :

بصرف النظر عن أحكام املاسة 1  

أعاله ، يتم تعيين مدي1 الشركة لفت1ة 

غي1 محدجسة :

الديد لحدين يدف من مواليد 

أجلد  سجار  في  مقيم   ،15/10/1967

حريز رح ة 2 سار بوعزة نواصر- الدار 

يح ل  الجندية،  مغربي  البيضاء، 

.C296107 البطاقة الوطنية رقم

اإلسارة  أع ال  لج يع  بالندبة 

ملزمة  الشركة  ستكون  اليومية، 

الوحيد  بالتوقيع  صحيح  بشكل 

لل دي1، الديد لحدين يدف.

مراعاة  مع  العام،  الج ع  قرر 

التحقيق الكامل لع لية نقل امسهم 

 6 ج  تعديل املاسة    املذكورة أعاله، 

جاملاسة 7 من النظام امسا�سي للشركة 

جالتي تصبح تلقائًيا اعتباًرا من هذا 

اليوم محل امحكام التالية :

املاسة   :  ن وذج الشركة

الشكل  بتغيي1  الشركة  قامت 

أصبح:  الذي  للشركة  القانوني 

.KMSAD REAL ESTATE SARL

املاسة 6 : املداه ات.

أس اؤهم  التالية  الشركاء  يقوم 

بتقديم املداه ات نقًدا، جهي :

برأس   SKYLINE LIVING SARL

جمبلغ  سرهم   100،000 قدره  مال 

تدعين ألف سرهم ؛

الديد لحدين يدف: مبلغ عشرة 

آالف سرهم.
املاسة 7 : رأس املال

تم تحديد رأس املال ب ائة ألف 

سرهم (00.000  سرهم) جهي مقد ة 

بقي ة  سهم   ( 000) سهم  ألف  إ 0 

للدهم،  سرهم)    00) سرهم  مائة 

نقًدا  بالكامل  جمدفوعة  بها  مكتتب 

ب ا يتناسب مع  جمخصصة للشركاء 

لحدين  الديد   : جهي  مداه اتهم، 

يدف ألف سهم.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني في املحك ة التجارية بالدار 

برقم   23/11/2021 بتاريخ  البيضاء 

.N 403   391 80 جالسجل الزمني

556 P

STE AKAR EXPERT

راس الها : 00.000  سرهم

مقرها االأت اعي : 207 شارع عبد 

املومن اقامة حديقة عبد املومن، ج 

8، شقة رقم 3 الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : 09 292

تغيي1 تدي ة الشركة
ب وأب قرار الشريك الوحيد بتاريخ 

4  سبت 15 8 20، تقرر تغيي1 

تد ية الشركة كالتا ي :

.STE ATLAS REALITY

جتقرر ايضا نقل مقرها االأت اعي 

اقامة  املومن  عبد  شارع   2 0 من 

8، شقة رقم  حديقة عبد املومن، ج 

3 الدارالبيضاء.

الطابق  املقاجمة  شارع   207 ا 0 

الدابع، الشقة رقم 4  الدارالبيضاء.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

 ،20 8 سيد 15   3 بتاريخ  التجارية 

تحت رقم 00683948.

557 P

ALPHA PESCA

SARL AU

RC :16 979

نقل املقر الرئي�سي
القرارات  أحكام  ب وأب 

االستثنائية لل داهم الوحيد بتاريخ 

 ALPHA لشركة   ،01/02/2020

املقر  نقل  تقرر   ،PESCA SARLAU

املسجل في :

شارع الفرات املعاريف الدار   12

البيضاء.

مبنى حاضنات باملنطقة   36  : ا 0 

الصناعية الجديدة.

املحك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالجديدة  التجارية 

29/09/2020 تحت رقم 21397.

558 P

STE SANITAMA
SARL

شركةذات املدؤجلية املحدجسة
رأس الها 2.100.000 سرهم.

 -  7128  : السجل التجاري رقم 

مراكش.

ب قت�سى عقد الج ع االستثنائي 

املؤرخ ب 22/09/2021قرر الشركاء 

ما يلي : 

- الزياسة في رأس ال الشركة ب بلغ 

 20.000 ليتم رفعه من   2.480.000

ا 0 2.100.000.
جهب الديد أان ماري اندري   -

التي  حصصه  نصف  سطاسين  بيي1 

ي تلكها في الشركة جاملقدرة ب 6210 

حصة لزجأته يامنة غومي1ياني.
القانون  من    8 البند  تعديل   -
امسا�سي املتعلق ب تطبيق القانون 

العام في حالة جفاة الشريك.

- تم القيام باإليداع القانوني لدى 

التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

 29892 رقم  تحت   ب راكش 

بتاريخ 25/11/2021.

559 P

STE DARSAHIB
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
راس الها : 80.000 سرهم

السجل التجاري رقم : 20381  

مراكش

ب قت�سى عقد الج ع االستثنائي 

قرر  أكتوبر  202    4 ب  املؤرخ 

الشركاء ما يلي :

ياسين  صاحب  الديد  فوت 

للديد كلي بدر أ يع حصصه التي 

ي لكها في الشركة جقدرها 200 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة الواحدة.

الدين  عز  بيوض  الديد  فوت 

من حصصه   %  21 للديد كلي بدر 

 200 التي ي لكها في الشركة جقدرها 

للحصة  سرهم    00 بقي ة  حصة 

الواحدة.
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ياسين  صاحب  الديد  استقالة 

من تديي1 الشركة.

ك دي1  بدر  كلي  الديد  تعيين 

مشارك للشركة ملدة غي1 محدسة.

ك وقع  بدر  كلي  الديد  تعيين 

الشركة  فان  جبه  للشركة  أديد 

بالتوقيع  قانونيا  ملزمة  ستكون 

الدين  عز  بيوض  للديد  املنفصل 

أج الديد كلي بدر بصفته ا مدي1ين 

شريكين ملدة غي1 محدجسة.

تم القيام بااليداع القانوني  لدى 

التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

بتاريخ    29736 ب راكش تحت رقم 

22 نون15   202.

560 P

STE DARSAHIB
SARL

رأس ال : 80.000 سرهم

السجل التجاري رقم 20381  

مراكش

ب قت�سى عقد الج ع االستثنائي 

قرر  سبت 15  202،   22 ب  املؤرخ 

الشركاء ما يلي :

تغيي1 املقر االأت اعي للشركة من 

اقامة رامي زنقة   7 القديم  العنوان 

 8 رقم  مكتب  الثاني  الطابق  سبتة 

الجديد  العنوان  إ 0  البيضاء  الدار 

 2 سرب عبد هللا بن ح دان مراكش.

تم القيام باإليداع القانوني لدى 

التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

 7984 2 رقم  تحت  البيضاء  بالدار 

بتاريخ فاتح نوف 15  202.

561 P

شركة «سوفيتميل» 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

من شريك جحيد

 رأس ال الشركة : 000.000.  سرهم

املقر االأت اعي : الحي الصناعي أز ي 
رقم 9.20  صندجق ال15يد 1079

مراكش

التعريف الضريبي : 6103440

العامة  الج عية  ب قت�سى 

بتاريخ  املنعقدة  العاسية  غي1 

الشريك  قرر   ،11/06/2021

«سوفيت يل»  شركة  في  الوحيد 

من   86 املاسة  ملقتضيات  طبقا 

عدم حل الشركة قبل   1-96 قانون 

الصافية  النتيجة  أن  رغم  امجان 

للشركة اقل من ¼ رأس ال الشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

بتاريخ  ب راكش  التجارية  باملحك ة 

رقم  2991   تحت   26/11/2021

السجل التجاري رقم 0899 .

562 P

شركة «سوسييتي إكسبير 

كوندسيونمون»
ش.م.م 

 SOCIETE EXPERT

CONDITIONNEMENT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها 100.000.  سرهم

الكائن مقرها االأت اعي بالبيضاء، 

1 زنقة ليوتنون بي1ج البيضاء

السجل التجاري :  44283

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

  6 بتاريخ  املنعقد  العاسي  الغي1 

املد اة  للشركة  نوف 15  202، 

كوندسيون ون  إكدبي1  سوسييتي 

محدجسة،  مدؤجلية  ذات  شركة 

بالبيضاء، االأت اعي  مقرها   الكائن 

يبلغ  جالتي  بي1ج،  ليوتنون  زنقة    1

فقد  سرهم،    .100.000 رأس الها 

تقرر مايلي :

توسيع الغرض االأت اعي للشركة :

قرر الج ع العام، توسيع الغرض 

االست1اس  ليش ل  للشركة  االأت اعي 

لل نتجات  جتلفيف  جالتصدير 

الفواكه  ج  الحوامض  مثل  الفالحية 

بكل أنواعها ساخل املغرب ج خارأه 

كنشاط رئي�سي :

من   3 الفصل  تغيي1  تم  جبالتا ي 

النظام امسا�سي.

 2  زياسة رأس املال :

زياسة رأس املال من  قرر الشركاء 

سرهم)    00.000) سرهم  ألف  مائة 

ليصبح مليون جخ د ائة ألف سرهم 

بإنشاء  جذلك  سرهم)   1.500،000(

سهم   ( 4.000) ألف  عشر  أربعة 

أديد بقي ة مائة سرهم ( 00  سرهم) 

الجاري  الحداب  سمج  طريق  عن 

للشريك.

جبالتا ي قرر الشركاء تغيي1 الفصل  

7 من النظام امسا�سي.

 - 3 اإليداع القانوني :

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحك ة  الضبط 

 06/01/2021 بتاريخ  بالبيضاء، 

تحت رقم 7601271.
للنسخ جالنشر

املدي1

563 P

Fiduciaire 3G

Rue Alhoudhoud 8 

Casablanca

Tél : 05.22.22.73.83

EMAIL : fiduciaire3g1@gmail.com

GUARDIS

شركة محدجسة املدؤجلية 

بشريك جاحد

االستثنائي  العام  الج ع  قرر 

املنعقد بتاريخ 29/09/2021 مايلي :

 - الحل املدبق للشركة ابتداء من 

تاريخ القرار.    

 BOUJEMAA EL الديد  تعيين 

مع  للشركة  مصفيا   OUAZZANI

إلت ام   - الصالحيات  أ يع  تخويله 

مداطر ج اأراءات التصفية.

بحي   : التصفية  مقر  تحديد   -

الطابق   20 رقم    8 زنقة  النديم 

بوطالب  الهاسي  عبد  شارع  الدفلي 

الدار البيضاء.  

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم   -

بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

25/11/2021 تحت عدس 6 408.

564 P   

STE MYTERROIR
شركة محدجسة املدؤجلية 

سات الشريك الوحيد

رأس الها : 00.000  سرهم

 السجل التجاري :  33336 - 

الدار البيضاء

الحل املدبق للشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب وأب 

بتاريخ  202-  -2  بالبيضاء 

الحل  الشركة  الوحيد  قررالشريك 

املدبق للشركة :

ج ذلك نحيط عل ا أ يع امطراف 

يوم ستتم  التصفية  ع لية   أن 

الداعة  من  ابتداءا    7. 2.202 

زنقة مح د    44  : زجاال بالعنوان   3

الدار   -  31 رقم  أوهرة  س يحة 

البيضاء.

فاط ة  الديدة  تعيين  تم  ك ا 

الخي1 ك صفية للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء  للدار   التجارية 

 2.202 . 0 تحت رقم 802609.

بالسجل  التقييد  تم  ك ا 

بتاريخ  بالتصفية  الخاص  التعديلي 

01/12/2021  تحت رقم 3 1 4.
لإلشارة ج البيان

565 P

   DIGITAL 3M SARL A.U
شركـــــة  ذات املدؤجلية املحدجسة  

للشريكة الوحيدة

في  مؤرخ  محضر  ب قت�سى 

االأت اعي  باملقر  8  يناير  202 

الحرية  زنقة    ، 0 البيضاء   بالدار 

الطابق  الثالث الشقة الرقم 6    الدار 

البيضاء  تقرر الحــل املدبق  للشركة    

DIGITAL 3M SARL AU   كالتا ي :                               
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تاريخ الحل  :    31/10/2021                             

املدؤجل عن ع لية الحل املدبق 

للشركة :   الديد  مح د بنعريش   

 ، 0  : للحل   اإلأت اعي  املقر 

الثالث الشقة  الحرية الطابق   زنقة  

الرقم 6    - الدار البيضاء.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

البيضاء  للدار  التجارية  باملحك ة 

2 سيد 15  202 تحت عدس  بتاريخ   

تحت  التجاري   جالسجل    802820

عدس  676 4.

ب ثابة مقتطف جبيان

املدي1ة 

566

 ZAKALTEX SARL      

الحل املدبق  للشركة

في   مؤرخ  محضر  ب قت�سى 

باملقر االأت اعي   2 نوف 15  202   

بالدار البيضاء  6   زنقة 29  الحداجية 

لشـركة    املدبق   الحل  تقرر   3

ZAKALTEX SARL   كالتا ي :                                                   

تاريخ الحل  :    3 أكتوبر  202.                            

املدؤجل عن ع لية الحل املدبق 

للشركة :   الديد لقطيب ميلوس 

 املقر اإلأت اعي للحل  :  6   زنقة 

29  الحداجية 3 - الدار البيضاء  -

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

البيضاء   للدار  التجارية  باملحك ة 

بتاريخ  2 سيد 15  202   تحت عدس   

تحت  جالسجل التجاري      8028 9

عدس 
ب ثابة مقتطف جبيان

املدي1 

567 P

JAZZI COSMETIQUES

SARL

رأس الها االأت اعي : 00.000  سرهم

املقر االأت اعي : 3  زنقةاح د 

املجاطي اقامة االلب الطابق   

الرقم 8 املعاريف الدار البيضاء

قفل التصفية
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

البيضاء  بالدار  املؤرخ  االستثنائي 

قرر شركاء  نوف 15  202،   4 بتاريخ 

الشركة ما يلي :

جاملتعلق  املصفي  محضر  قراءة 

بج يع ع ليات التصفية.

التدقيق جاملصاسقة عل0 حدابات 

التصفية.

الحدابات  مصفي  ذمة  ابراء 

ع ليات  إغالق  عل0  جاملصاسقة 

التصفية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار 

نوف 15  202،   30 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 802473.

لإلشارة جالبيان

568 P

 EMIN CONSULTING  SARL
AU

 AU CAPITAL DE 100.000,00

DIRHAMS

R.C. : 312793

 تصفية مبكرة
محرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 

أكتوبر  202،   21 بتاريخ  بالبيضاء، 

قرر الج ع العام االستثنائي للشركة 

ما يلي التصفية املبكرة للشركة

جضع حد ملهام التديي1 ابتداء من 

25/10/2021

تعين الديد عبد العزيز س ريس 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

الداكن بزنقة نضوض    B44 229
زاجية أنطول فرندا إقامة أشتار» أأ» 

الدار البيضاء.

 تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

2 سيد 15  202 تحت  رقم 802838.

للخالصة ج النشر

عبد العزيز س ريس

569 P

طئ اكبمو

شركة ذات مدؤلية محدجسة 

للشريك الوحيد 

رأس الها 00.000  سرهم

مقرها االأت اعي 469 شارع الدفي1 

ابن عائشة الطابق 2 رقم 3  

الصخور الدوساء

  الدار البيضاء

ب قت�سى عقد الج ع العام 

االستثنائي بتاريخ 0   نوف 15  202 

تقررما يلي :

حل الشركة جتعيين طالع يونس 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم BB81722 مصفي للشركة.

باملقر  التصفية  موقع  تحديد 

االأت اعي للشركة.                                       

  تم القيام باإليداع القانوني لدى 

التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

نوف 15   30 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

 202تحت عدس 802400.

ملخص من أأل النشر

570 P

STE RIMAL VOYAGE

SARL AU

إقامة م15جكة ع ارة 29 الشقة 3 

عين عتيق، الصخي1ات

 23 بتاريخ  عرفي  عقد  ب وأب 

عليه  مصاسق  نوف 15  202، 

التسجيل  مصالح  لدى  جمسجل 

شركة  شركاء  قرر  الرباط،  ملدينة 

رمال فوياج ش م م مقرها االأت اعي 

 3 الشقة   29 بإقامة م15جكة ع ارة 

عين عتيق الصخي1ات ما يلي :

  000 تفويت  عل0  املصاسقة 

حصة امل لوكة للديد صباب خالد 

لفائدة الديدة الع اري حبيبة.

تغيي1 البند الداسس جالدابع من 

الخاصة  لشركة  امسا�سي  القانون 

برأس ال جالدفوعات حيث أصبحت 

عل0 الشكل التا ي :

مبلغ  في  الشركة  رأس ال  حدس 

200.000 سرهم موزعة ك ا يلي :

الع اري حبيبة 200.000 سرهم.

حصة   2000 حدس الدفوعات في 

من فئة 00  سرهم موزعة ك ا يلي :

الع اري حبيبة 2000 حصة.

لشركة  القانوني  الشكل  تغيي1 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  من 

مج وعة من الشركاء إ 0 شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.

حبيبة  الع اري  الديدة  تعيين 

غي1  لفت1ة  لشركة  جحيدة  ك دي1ة 

محدجسة.

بتوقيع  الشركة  تلتزم  التوقيع 

معامالتها  أ يع  في  الوحيد  مدي1ها 

جلك لفت1ة غي1 محدجسة.

من  عشر  الخامس  البند  تغيي1 

جالخاص  للشركة  امسا�سي  القانون 

الشركة  باسم  جاملوقع  املدي1  بتغيي1 

مع  امسا�سي  القانون  مالءمة 

التغيي1ات املحدسة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

املحك ة التجارية بالرباط تحت رقم 

4 202  بتاريخ فاتح سيد 15  202.

571 P
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« AGRI SAYSY» 

شركـة محدجسة املدؤجلية 

رأس الها : 600.000.00.  سرهم

املقر االأت اعي : 33، تجزئة 

شهدية، زنقة رقم 2، حي الولفة، 

الدار البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري :

236069

تعديالت
ب قت�سى محضر محرر من طرف 

االستاس املصطفى ملغاري موثق 

بالجديدة، بتاريخ 4 أغدطس 

 202، مسجل بتاريخ 6  أغدطس 

 202، قرر شركاء الشركة املذكورة 

اعاله في أ ع عام استثنائي ما يلي :

رفع رأس ال الشركة املعنية ب بلغ 

لينتقل بدلك     .100.000.00 قدره 

من مبلغ 00.000.00   ا 0 مبلغ   

600.000.00.  سرهم.

هدا املبلغ هو مداه ة عينية من 

« SAYSY INVEST » شركة

للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 

تجزئة   ،33  : الجديد  العنوان  ا 0 

الولفة،  حي   ،2 رقم  زنقة  شهدية، 

الدار البيضاء. 

استقالة الديدة خديجة الرسام 

من مه تها ك دي1ة للشركة مع منحها 

ج تعيين الديد يوسف  ت15ئة الدمة، 

مناصر ك دي1 جحيد للشركة ملدة غي1 

محدجسة.

اعاسة صياغة الفصلين 4 ج 6 من 

التعديالت  نتيجة  االسا�سي  القانون 

املشار اليها اعاله.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحك ة 

رقم  تحت  اكتوبر  202   4 بتاريخ 

.34232
خالصة جبيان

1 C

 مكتب املحاسبة الصالحي

 CABINET DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنورة ع ارة اليعقوبي 
الطابق الثالث الشقة رقم 6 جأدة ، 

60000، جأدة ااملغرب
 CABINET DE FORMATION

PROFESSIONNELLE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 

هللا الشفشاجنيR2 CGI  ع ارة 4 
رقم 8   - 60000 جأدة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
384  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   26
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 CABINET DE FORMATION

.PROFESSIONNELLE
:  /تنظيم  غرض الشركة بإيجاز 
سجرات تكوينية  مهنية حضوريا جعن 

بعد.
 : الداتية  القدرات  تن ية   /2

لألشخاص العاسيين جاملهنيين.
3/ مكتب امستشارة جالدراسات.

جتدبي1  الشركات  4/مصاحبة 
الصعوبات املقوالتية.

1/ ح يع خدمات التن ية الداتية 
جاملهنية للشركات جاملاركيتنك.

عنوان املقر االأت اعي : شارع عبد 
هللا الشفشاجنيR2 CGI  ع ارة 4 رقم 

8   - 60000 جأدة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 
00.000,00  سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : الديد مح د بن ي ينة 
حصة بقي ة 00,00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد مح د بن ي ينة عنوانه(ا) 
 8 املهندس رجبرت كيلي1 رقم  شارع  

1 710 باريس فرندا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد مح د بن ي ينة عنوانه(ا) 
رقم8  كيلي1  رجبرت  املهندس  شارع  

1 710 باريس فرندا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   23 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

 202 تحت رقم 1 40.
 I

SERVICES BASE D’AMITIE

SOUR IMMOBILIER
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

SERVICES BASE D›AMITIE
 6 AV LALLA YACOUT ANGLE

 MAANI 2 EME ETG N° 62
 CASABLANCA 61AV LALLA
 YACOUT ANGLE MAANI 2

 EME ETG N° 62 CASABLANCA،
20400، CASABLANCA MAROC

SOUR IMMOBILIER شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة(في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة  6 
زاجية شارع اللة الياقوت جمصطفى 

املعاني الطابق الثاني الرقم 62 - 
20000 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.41801 
الشريك  قرار  ب قت�سى 
غشت  202    2 في  الوحيداملؤرخ 
املدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 
  SOUR IMMOBILIER املحدجسة 

سرهم    00.000 رأس الها  مبلغ 
جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة  6 
زاجية شارع اللة الياقوت جمصطفى 
 -  62 الرقم  الثاني  الطابق  املعاني 
املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   20000

ل : ضعف املوارس.
ج حدس مقر التصفية ب ع ارة  6 
زاجية شارع اللة الياقوت جمصطفى 
 -  62 الرقم  الثاني  الطابق  املعاني 

20000 الدارالبيضاء املغرب. 
ج عين:

الديد(ة) عزيز  سرجر ج عنوانه(ا) 
ليداسفة اقامة سيار املنزه املج وعة 
 20 90  2 الرقم   2 ع ارة    3
(ة)  ك صفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر  202 تحت رقم 791700.
2I

AIT RAZOUK  MOULOUD  

 STE DREAM EMBALLAGE
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AIT RAZOUK  MOULOUD
 N 14  2 EME ETAGE  AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE  SETTI
 MASSOUDA SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc
 STE DREAM EMBALLAGE SARL
AU  شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 4 

مكرر حي الصناعي املدي1ة صفرج . - 
000 3 صفرج املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31 1
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   0 

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. DREAM EMBALLAGE SARL AU
مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عبوات بالستيك. االستي1اس جالتصدير..

 4 تجزئة   : عنوان املقر االأت اعي 

 - . مكرر حي الصناعي املدي1ة صفرج 

000 3 صفرج املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد مح د ازمي :  000.  حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد مح د ازمي عنوانه(ا) الحي 

الصناعي املدي1ة  قطعة رقم 4/3/2 

صفرج 000 3 صفرج املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد مح د ازمي عنوانه(ا) الحي 

الصناعي املدي1ة  قطعة رقم 4/3/2 

صفرج 000 3 صفرج املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15    1 بتاريخ  االبتدائية بصفرج  

 202 تحت رقم 456/2021.

3I

ficogedek sarl au

 HAFID TRANSPORT SARL
AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,
 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc
 HAFID TRANSPORT SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 30 
مكرر زنقة 8 حي االمان  - 10000 

مكناس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.41 89

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر  أكتوبر  202  في  3  املؤرخ 
 HAFID TRANSPORT SARL حل 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة   AU
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأس الها 
مقرها  جعنوان  سرهم    00.000
حي   8 مكرر زنقة   30 اإلأت اعي رقم 
املغرب  مكناس   10000  - االمان  

نتيجة النعدام النشاط التجاري.
ج عين:

ج  الوليدي  توفيق   الديد(ة) 
عنوانه(ا) 600 لي1اك تواركة  10000 
مكناس املغرب ك صفي (ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
 30 بتاريخ  3 أكتوبر  202 جفي رقم 
 10000  - حي االمان    8 مكرر زنقة 

مكناس املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   23 بتاريخ  ب كناس   التجارية 

 202 تحت رقم 388.
4I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE KSBID SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة س ي1ة تاجنات  
34000  املغرب تاجنات، 34000، 

تاجنات املغرب
STE KSBID SARL AU شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
الدجمية تيدة تاجنات - 34000 

تاجنات املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 979

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  يونيو  202   07
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KSBID SARL AU
: -االشغال  غرض الشركة بإيجاز 

العامة ج البناء.
-البيع ج الشراء.

-ربط شبكات املاء ج اصالحها.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 34000  - تاجنات  تيدة  الدجمية 

تاجنات املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

100.000.  سرهم، مقدم كالتا ي:
  1.000   : الديد الكحش سعيد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد الكحش سعيد عنوانه(ا) 
 30000 تاجنات  املدي1ة  االمان  حي 

فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد الكحش سعيد عنوانه(ا) 
 30000 تاجنات  املدي1ة  االمان  حي 

فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   23 بتاريخ  االبتدائية بتاجنات  

 202 تحت رقم 8  .

1I

FINAUDIT

PROMO DERME
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
PROMO DERME شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي ملكية 

«الرح ةghs3/97’’ ، بلوكc ع ارة 
24، شقة 7 الطابق الرابع الدار 

البيضاء الدار البيضاء 20000 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
123497

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   09
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PROMO DERME
- استي1اس   : غرض الشركة بإيجاز 
مدتحضرات  جتوزيع  جتصنيع 
النظافة  جمدتحضرات  التج يل 

الشخصية ؛
املواس  جتوزيع  جتصنيع  استي1اس   -
التج يل  ملدتحضرات  امجلية 

جالنظافة الشخصية.
ملكية   : االأت اعي  املقر  عنوان 
ع ارة   cبلوك  ،  ’’ghs3/97الرح ة»
الدار  الرابع  7 الطابق  شقة   ،24
البيضاء الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99سنة محدجسة سنة .
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  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد أمين براسة :  000.  حصة 
بقي ة 00  سرهم للحصة .

بقي ة    000  : الديد أمين براسة 
00  سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد أمين براسة عنوانه(ا) إقامة 
الطابق   87 شقة    0 لزنايس،ع ارة 
الدار   20000 بوعزة.  سار  الثاني 

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  براسة  أمين  الديد 
 87 شقة    0 لزنايس،ع ارة  إقامة 
 20000 بوعزة.  سار  الثاني  الطابق 

الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 607 80.
6I

FLASH ECONOMIE

JALIL OPTIC 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 JALIL OPTIC شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الحدني رقم  2  - 73000 الداخلة 
املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 9789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    7
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 JALIL   : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

.OPTIC
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات البصرية جالتصويرية ،
- تركيبات العدسات التصحيحية
بيع معدات النظارات جال15اجيز   -

جالنظارات جالنظارات الش دية.
النظارات  تنظيف  منتجات   -

جالعدسات الالصقة.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الداخلة   73000  -   2 الحدني رقم  

املغرب .
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  00   : زجهاري  أشرف  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد أشرف زجهاري عنوانه(ا) 
حي الحرب بنعفر القليعة آيت ملول  

73000 الداخلة املغرب .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد أشرف زجهاري عنوانه(ا) 
حي الحرب بنعفر القليعة آيت ملول  

73000 الداخلة املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  7 بتاريخ  االبتدائية بواسي الدهب  

نون15  202 تحت رقم 836 .
7I

LE JURISTE

TEAM›DOC MAROC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

LE JURISTE
 LOT ALMOSTAKBAL  03

 GH APPT 2 SIDI MAAROUF ،
20100، الدارالبيضاء املغرب

TEAM›DOC MAROC شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 شارع 
مرس سلطان شقة  3 الطابق    - 

20200 الدار البيضاء  املغرب 
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12211 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  شتن15  202   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TEAM’DOC MAROC
تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جالهواتف  الويب  تطبيقات  جتدويق 
جنقل  االتصاالت  مجال  في  الذكية 

املعلومات بين امطباء .
26 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
 - الطابق      3 مرس سلطان شقة  

20200 الدار البيضاء  املغرب .
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الشركة Team’Doc :  510 حصة 

بقي ة 000. 1 سرهم للحصة .
  91   : رشوق  يوسف  الديد 
حصة بقي ة 9.100  سرهم للحصة .
  91   : ح وسي  إسريس  الديد 
حصة بقي ة 9.100  سرهم للحصة .
الح يدي   الكتاني  شفيق  الديد 
سرهم    .000 بقي ة  حصة    00   :

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الشركة Team’Doc عنوانه(ا) 22 

زنقة سريو   71009 باريس  فرندا.
عنوانه(ا)  رشوق  يوسف  الديد 
الشقة  ب   ع ارة  الجليفي  إقامة 
مراكش    40000 الشتوي   الحي    3

املغرب .

الديد إسريس ح وسي عنوانه(ا)  
قدجر  بن  عبدالطيف  شارع     2

بوركون  22000 البيضاء  املغرب .
الح يدي   الكتاني  شفيق  الديد 
كرج  أيل  زنقة   8 رقم  عنوانه(ا) 

الوازيس 22000 البيضاء  املغرب .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  رشوق  يوسف  الديد 
الشقة  ب   ع ارة  الجليفي  إقامة 
مراكش    40000 الشتوي   الحي    3

املغرب 
 Michel ROZENCWAJG الديد 
 71009 ريلي   زنقة   99 عنوانه(ا) 

باريس  فرندا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 800413 .
8I

IFCG CONSULTING SARL

أنسبيكتكس
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IFCG CONSULTING SARL
 24BIS LOT KADIRI BP N°

 302 BERRECHID ، 26100،
BERRECHID MAROC

أندبيكتكس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 277 
تجزئة القاسيري الطابق االجل برشيد 

- 00 26 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 1013

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  أبريل  202   0 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

أندبيكتكس.
إستي1اس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جبيع امالت الصناعية.
 277  : االأت اعي  املقر  عنوان 
تجزئة القاسيري الطابق االجل برشيد 

- 00 26 برشيد املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : الديد يوسف أيت علي 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد يوسف أيت علي عنوانه(ا) 
 36 رقم  مكونة  طريق  تدومعت 

جرزازات 41000 جرزازات املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد يوسف أيت علي عنوانه(ا) 
 36 رقم  مكونة  طريق  تدومعت 

جرزازات 41000 جرزازات املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل    6 بتاريخ  االبتدائية ب15شيد  

 202 تحت رقم 0 1.
9I

IFCG CONSULTING SARL

 TRANSPORT LEMFARREG
SARLAU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االأت اعي للشركة

IFCG CONSULTING SARL
 24BIS LOT KADIRI BP N°

 302 BERRECHID ، 26100،
BERRECHID MAROC

 TRANSPORT LEMFARREG
SARLAU شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الصافي رقم 47  شارع مح د 
الخامس برشيد برشيد 00 26 

برشيد املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 4039

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 2  يوليوز  202 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

«تجزئة الصافي رقم 47  شارع مح د 

 26 00 برشيد  برشيد  الخامس 
برشيد املغرب» إ 0 «01 ارض الدوق 

 - برشيد  الخامس  مح د  شارع 

00 26 برشيد  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  االبتدائية ب15شيد  

 202 تحت رقم 937.

 0I

SUD EST CONSEIL

WAWI TRAVAUX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SUD EST CONSEIL

 Immeuble Dahir B, Apt 16,

 Bd Hassan II,  Hay Hassani ،

40130، Marrakech maroc

WAWI TRAVAUX شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي موطن 

ببني مالل شارع املتنبي الحي الحدني 

الرقم 296 - 23020 بني مالل 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2 37

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202    7

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 WAWI : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.TRAVAUX
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التجارة،  االنشائات،  اج  متنوعة 

إعاسة التشجي1.
موطن   : االأت اعي  املقر  عنوان 
ببني مالل شارع املتنبي الحي الحدني 
الرقم 296 - 23020 بني مالل املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد يونس زاهر :  000.  حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)   زاهر  يونس  الديد 
الحي االساري موالي عي�سى بن سريس 

22212 ازيالل املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)   الغرفي  سلوى  الديدة 
الحي االساري تحناجت الحوز  تحناجت 

42302 املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 1  نون15 

 202 تحت رقم  08 .
  I

FUDICAIRE ISMAILI

 LMB GROUP ANNONCES
LEGALES

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 07 الد ارة 
ES-SMARA MAROC ،72000 ،
 LMB GROUP ANNONCES

LEGALES شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

 RUR AHL جعنوان مقرها اإلأت اعي
 LKHALIL OULD MHAMED NR
ES SEMARA - 72000 08 الد ارة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2447

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  شتن15  202   28

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 LMB  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.GROUP ANNONCES LEGALES

: االشهار ج  غرض الشركة بإيجاز 

طباعة.

 RUR  : االأت اعي  املقر  عنوان 

 AHL LKHALIL OULD MHAMED

 NR 08 ES SEMARA - 72000

الد ارة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  : لنصار   البشي1  مح د  الديد 

سرهم    00 بقي ة  حصة    .000

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

لنصار   البشي1  مح د  الديد 
امح د  جلد  الخليل  زنقة  عنوانه(ا) 
الد ارة   72000 الد ارة  رقم    

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

لنصار   البشي1  مح د  الديد 
امح د  جلد  الخليل  زنقة  عنوانه(ا) 
الد ارة   72000 الد ارة  رقم    

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالد ارة   االبتدائية 

أكتوبر  202 تحت رقم 207/2021.

 2I
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KB ECO IMPORT EXPORT

KB ECO IMPORT EXPORT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KB ECO IMPORT EXPORT
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 KB ECO IMPORT EXPORT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي املنتزه 

الجديد 6 رقم 43  سجار الكديا كليز 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2046 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   01
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 KB  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ECO IMPORT EXPORT
 ، التجارة   : غرض الشركة بإيجاز 

أ يع أنواع اآلالت 
تصدير جآستي1اس 

شاحنة  بواسطة  البظائع  نقل 
مرخصة أكث1 من 1  طن

النقل الج اعي.
املنتزه   : االأت اعي  املقر  عنوان 
43  سجار الكديا كليز  6 رقم  الجديد 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد بريكيا ك ال :  00  حصة 

بقي ة 000.  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

 2 بريكيا ك ال عنوانه(ا)  الديد 

شارع الث1يا  30 78 املورج فرندا 3 3 

3 8 0  ميوالن فرندا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

 2 بريكيا ك ال عنوانه(ا)  الديد 

شارع الث1يا  30 78 املورج فرندا 3 3 

3 8 0  ميوالن فرندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   22 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29729 .

 3I

ائت انية فيداكا، شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

WINDOORS ALUMINIUM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم  7724-0 

صندجق ال15يد رقم 46 ، 73000، 

الداخلة املغرب

 WINDOORS ALUMINIUM

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

العركوب رقم  7724-0 - 73000 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 9779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    0

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.WINDOORS ALUMINIUM

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نجارة امملنيوم جالخشب جالبالستيك 

للصدأ  املقاجم  جالفوالذ  جاملعاسن 

جالتخطيط جالت1كيب.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 73000  -  0 -7724 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
  KUZNETSOVA VERA : الديدة 
00  حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
 KUZNETSOVA VERA الديدة 

عنوانه(ا) رجسيا 23 99 - رجسيا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
 KUZNETSOVA VERA الديدة 

عنوانه(ا) رجسيا 23 99 - رجسيا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  6 بتاريخ  االبتدائية بواسي الدهب  

نون15  202 تحت رقم 826 .
 4I

KHOUYI BADIA

 EXTRAT MEK NEGOCE
IMPORT EXPORT  SARL AU

إعالن متعدس القرارات

KHOUYI BADIA
 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب
 EXTRAT MEK NEGOCE IMPORT

EXPORT  SARL AU «شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: إقامة 

صحراء رقم  2 طابق 2 - 10000  
مكناس املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 07 ماي  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
للديدة  سهم   ( 000) ألف  -بيع 
إلهام أقش ي1 املغربية الحاصلة عل0 
الجندية املغربية ج املقي ة في رقم 44 

سرب باب كبيش حي س س مح د بن 
عبد هللا مكناس لصالح الديد عاسل 
الراجي من الجندية املغربية مولوس 
بتاريخ 02/01/1986 ج املقيم في رقم 
مكناس.  الزيتون  املعاركة  سرب   20
ك دير  الراجي  عاسل  الديد  تعيين 
الديدة  استقالة  ج  أديد  مشارك 
الوظيفة  هذه  من  اقش ي1  الهام 
.   - تعديل قانوني.  - أسئلة  ك ديرة 

متنوعة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 0: الذي ينص عل0 مايلي: 
للديدة  سهم   ( 000) ألف  -بيع 
إلهام أقش ي1 املغربية الحاصلة عل0 
الجندية املغربية ج املقي ة في رقم 44 
سرب باب كبيش حي س س مح د بن 
عبد هللا مكناس لصالح الديد عاسل 
الراجي من الجندية املغربية مولوس 
بتاريخ 02/01/1986 ج املقيم في رقم 
مكناس.  الزيتون  املعاركة  سرب   20
ك دير  الراجي  عاسل  الديد  تعيين 
الديدة  استقالة  ج  أديد  مشارك 
الوظيفة  هذه  من  اقش ي1  الهام 
.   - تعديل قانوني.  - أسئلة  ك ديرة 

متنوعة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   03 بتاريخ  التجارية ب كناس  

 202 تحت رقم 2737.
 1I

ائت انية فيداكا، شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

SORA FISHERIES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم  7724-0 
صندجق ال15يد رقم 46 ، 73000، 

الداخلة املغرب
SORA FISHERIES شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

بن شقرجن الطابق الدفلي فندق 
الراحة - 73000 الداخلة املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

. 409 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 09 نون15  202 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

الدفلي  الطابق  شقرجن  بن  «شارع 

الداخلة   73000  - الراحة  فندق 

«شارع الجامعة العربية  إ 0  املغرب» 

الداخلة    73000  - ا  الدالم  حي 

املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

  7 بتاريخ  االبتدائية بواسي الدهب  

نون15  202 تحت رقم 834 .

 6I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

IMMOCHA BUSINESS SARL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue beethoven, immeuble

 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC

 IMMOCHA BUSINESS SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي ساحة 

كدتيا , مكتب فرابي , الطابق الثاني, 

مكتب رقم 33 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2 709

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202    8

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.IMMOCHA BUSINESS SARL
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرئي�سي للشركة هو:
إسارة امصول العقارية الخاصة   -

بها
- اقتناء أج تشييد أج تأأي1 أج إسارة 
جفي  املغرب  في  املباني  أ يع  بيع  أج 

الخارج
من  جالتخلص  جإسارة  ملكية   -
امل تلكات التي ي كن أن تصبح الحًقا 
عن طريق االستحواذ أج   ، ا لها 

ً
مالك

التباسل أج املداه ة أج غي1 ذلك
الع ليات  أ يع  عامة  بصفة    -
ج  الصناعية   املالية,  التجارية, 
مباشرة  بصفة  تتعلق  التي  العقارية 
أي  أج  أعاله  إليها  املشار  باملواضيع 
موضوع مشابه له أج ي كنه املداه ة 
لحداب  نوع  أي  تحت  الن و  في 

الشركة الخاصة.
ساحة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
كدتيا , مكتب فرابي , الطابق الثاني, 
طنجة   90000  -  33 رقم  مكتب 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  00   : شقرجن  مح د  الديد 

حصة بقي ة 000.  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد مح د شقرجن عنوانه(ا) 
طريبو ي   شارع  رشيد,  موالي  تجزئة 

رقم  20 00 93 الفنيدق املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد مح د شقرجن عنوانه(ا) 
طريبو ي   شارع  رشيد,  موالي  تجزئة 

رقم  20 00 93 الفنيدق املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15  بتاريخ     بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 247847.

 7I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

EXTINTEUR CO2
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 BLOC B  N 16 APP RDC
 ZERKTOUNI MEDIOUNA
 CASABALANCA ، 20490،
MEDIOUNA MAROC

EXTINTEUR CO2 شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
 BD 71 جعنوان مقرها اإلأت اعي
 ANFA ANGLE RUE CLOS DE
 PROVENCE 9 EME ETG APPT
 B 108 CASABLANCA - 20000

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4278 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   20 9 ف15اير   21
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.EXTINTEUR CO2
تاأر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

طفايات حريق جاأهزة سالمة.
 BD  71  : عنوان املقر االأت اعي 
 ANFA ANGLE RUE CLOS DE
 PROVENCE 9 EME ETG APPT
 B  08 CASABLANCA - 20000

الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
  00   : الديد عبدالغاني كريمي 

حصة بقي ة 0.000  سرهم للحصة .
  00  : كريمي  عبدالغاني  الديد 

بقي ة 0.000  سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
كريمي  عبدالغاني  الديد 
العيون  حي   47 زنقة   31 عنوانه(ا) 
الدارالبيضاء   201 0 البيضاء 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
كريمي  عبدالغاني  الديد 
العيون  حي   47 زنقة   31 عنوانه(ا) 
الدارالبيضاء   201 0 البيضاء 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 
مارس 9 20 تحت رقم 00696264.
 8I

FIDUCIAIRE BILAL

ALKIMMAT PROMO
إعالن متعدس القرارات

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S64 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
ALKIMMAT PROMO «شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: 81 تجزئة 

بلي1 كاميليا 81 تجزئة بلي1 كاميليا 
10000 مكناس املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.14 97

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 0  نون15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل0  ينص  الذي  رقم  0:  قرار 
مايلي: بيع الديد ما�سي مح د  أ يع 
للديد بالبقال  حصة   حصصه100 

عبد اللطيف بقي ة 10000 سرهم
عل0  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
استقالة الديد ما�سي مح د  مايلي: 
عبد  بالبقال  جتعين  التديي1  من 

اللطيف مدي1 جحيد للشركة
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عل0  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 
استقالة الديد ما�سي مح د  مايلي: 
بالبقال  الديد  جتعين   من االمضاء 

عبد اللطيف م �سي جحيد للشركة
عل0  ينص  الذي   :04 رقم  قرار 
مايلي: تغيي1 الشكل القانوني للشركة 
املحدسة  املدؤجلية  سات  شركة  ا 0 

سات الشريك الوحيد
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل0  ينص  الذي  ج7:   6 رقم  بند 
اللطيف  بالبقال عبد  الديد  مايلي: 

.....00000 سرهم ......000  حصة
عل0  ينص  الذي   : 4 رقم  بند 
عبد  بالبقال  الديد  تعين  مايلي: 

اللطيف مدي1 للشركة
عل0  ينص  الذي   : 7 رقم  بند 
عبد  بالبقال  الديد  تعين  مايلي: 

اللطيف م �سي جحيد للشركة
بند رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
ا 0  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي1 
شركة سات املدؤجلية املحدسة سات 

الشريك الوحيد
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   24 بتاريخ  ب كناس   التجارية 

 202 تحت رقم 1061.
 9I

ste al moustakbal conseil

SOCIETE DRIOUACH STAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

ste al moustakbal conseil
 9rue rahal meskini v.n app 11
bureau et 3 ، 30000، fes maroc

 SOCIETE DRIOUACH STAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز جالس 
زبي1 جاس امليل جالس زبي1 تازة - 34.223 

تازة املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6 69 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 3  شتن15 9 20 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

زبي1  جالس  امليل  جاس  زبي1  جالس  «مركز 
 09» إ 0  تازة املغرب»   34.223  - تازة 
رحال املدكيني الطابق التالت شقة 
فاس    3000  - الع ارة العلوي      0

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 تحت رقم 340.
20I

VERSION CONSULTING

TH DIGITAL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VERSION CONSULTING
 Marrakech ، 40000، Marrakech

MAROC
TH DIGITAL  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

التاني شقة رقم 24 ع ارة 9 طريق 
الدار البيضاء  - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2010 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  غشت  202   0 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 TH  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. DIGITAL
سراسة ج   : غرض الشركة بإيجاز 

تص يم مواقع االنت1نيت
التواصل  (تديي1 جسائل  خدمات 

االأت اعي).
الطابق   : االأت اعي  املقر  عنوان 
طريق   9 ع ارة   24 التاني شقة رقم 
مراكش   40000  - البيضاء   الدار 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

الديدة هجر ابو الذهب :  000.  
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة هجر ابو الذهب عنوانه(ا) 
ع ر   موالي  حي   332 رقم   3 بلوك 

10 86 ايت ملول املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديدة هجر ابو الذهب عنوانه(ا) 
ع ر   موالي  حي   332 رقم   3 بلوك 

10 86 ايت ملول املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   22 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29772 .

2 I

STE CECONA SARL

HARCHAOUI EXPRESS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
HARCHAOUI EXPRESS شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي توي ة 
زنقة 3 رقم 6  الناظور حي توي ة 
زنقة 3 رقم 6  الناظور 62000 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23 11
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   08
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HARCHAOUI EXPRESS

غرض الشركة بإيجاز :  ) مقاجل 

الغي1  جاالمتعة  للبضائع  النقل 

املصحوبة جطني جالدجا ي

2) التصدير ج االستي1اس.

عنوان املقر االأت اعي : حي توي ة 

توي ة  حي  الناظور    6 رقم   3 زنقة 

 62000 الناظور    6 رقم   3 زنقة 

الناظور املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد حرشاجن مح د امين :  100 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

 100   : اكرام  حرشاجن  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

 : امين  مح د  حرشاجن  الديد 

100 بقي ة 10.000 سرهم.

 100  : اكرام  حرشاجن  الديدة 

بقي ة 10.000 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

امين  مح د  حرشاجن  الديد 

عبدهللا  ابن  عالل  شارع  عنوانه(ا) 

رقم 1 62000 الناظور املغرب.

الديدة حرشاجن اكرام عنوانه(ا) 

بلجيكا 00 31 اكرسيف املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

امين  مح د  حرشاجن  الديد 

عبدهللا  ابن  عالل  شارع  عنوانه(ا) 

رقم 1 62000 الناظور املغرب

الديدة حرشاجن اكرام عنوانه(ا) 

بلجيكا 00 31 كرسيف املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 24 نون15 

 202 تحت رقم 4460.

22I
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Les bons comptes

Z2S CONS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Les bons comptes
 bd mes 6 dar touzani ،   71

20000، Casablanca Maroc
Z2S CONS شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 46 شارع 

الزرقتوني الطابق الثاني الشقة 06 - 
20100 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.80 791
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت  نون15  202    2 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
بشيهي  ركية  (ة)  الديد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة    .000
(ة)  الديد  لفائدة   حصة    .000
نون15    2 بتاريخ  الرج�سي  مح د 

.202 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 380391.
23I

إئت انيات الدريوش

 Société TERRA EXOTIC
FRUITS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
إئت انيات الدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب 682، 92000، العرائش املغرب

  Société TERRA EXOTIC FRUITS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

املغرب الجديد رقم 938 الشقة 0  
- 92000 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6493

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   04
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
. Société TERRA EXOTIC FRUITS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 MARCHAND DE FRUITS ET

. LEGUMES EN GROS
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
  0 الشقة   938 املغرب الجديد رقم 

- 92000 العرائش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
طوريس  خوان  بيدرج  الديد 
بقي ة  حصة    .000   : هي1نانديس 

00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
طوريس  خوان  بيدرج  الديد 
الس  سرسينا  عنوانه(ا)  هي1نانديس 

باملاس  0  31 اسبانيا اسبانيا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
طوريس  خوان  بيدرج  الديد 
الس  سرسينا  عنوانه(ا)  هي1نانديس 

باملاس 0  31 اسبانيا اسبانيا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 24 نون15 

 202 تحت رقم 249 .
24I

إئت انيات الدريوش

 Société CENTRE SIGMA
 PROFILES PRIVEES

LARACHE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

إئت انيات الدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب 682، 92000، العرائش املغرب

 Société CENTRE SIGMA
  PROFILES PRIVEES LARACHE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
مح د بن عبد هللا اقامة قلب 

املدينة ع ارة2A  شقة21 الطابق 
2 - 92000 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6499

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    9
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 Société : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها
 CENTRE SIGMA PROFILES

. PRIVEES LARACHE
 CENTRE  : غرض الشركة بإيجاز 
. DE FORMATION ET LANGUES

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
مح د بن عبد هللا اقامة قلب املدينة 
ع ارة2A  شقة21 الطابق 2 - 92000 

العرائش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد عبد العا ي حاسني  :  400 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديد مح د امين العالجي  :  420 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديد مني1 املقرازي  :  00  حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
80 حصة    : الديد اسامة املدن  

بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
حاسني   العا ي  عبد  الديد 
عنوانه(ا) تجزئة الوفاء الشطر  ج2 
مكناس    10000 ريزانا   الرقم62 

املغرب.

العالجي  امين  مح د  الديد 
ب  ا  م  اح ايد  اجالس  حي  عنوانه(ا) 
زنقة0  رقم 0 10 92 القصر الكبي1  

املغرب .
عنوانه(ا)  املقرازي   مني1  الديد 
 92000   0 رقم  احديدن  باطيوا 

العرائش املغرب.
عنوانه(ا)  املدن   اسامة  الديد 
الكبي1   القصر   92 10 أديان   بو 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
حاسني   العا ي  عبد  الديد 
عنوانه(ا) تجزئة الوفاء الشطر  ج2 
مكناس    10000 ريزانا   الرقم62 

املغرب
العالجي  امين  مح د  الديد 
ب  ا  م  اح ايد  اجالس  حي  عنوانه(ا) 
زنقة0  رقم 0 10 92 القصر الكبي1 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 21 نون15 

 202 تحت رقم 217 .
21I

تفرانت كونداي ش.م.م

AGRO AGZY SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تفرانت كونداي ش.م.م
تجزئة املغرب الجديد رقم 063  

العرائش ، 92000، العرائش املغرب
AGRO AGZY SARL AU شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار رقاسة 
القطعة االرضية الفالحية ال15جاقة - 

90000 العرائش املغرب 
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6497

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون15  202    0
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
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الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 
بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 AGRO : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.AGZY SARL AU
است1اس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ج تصدير جانتاج الفواكه جالخضر.
عنوان املقر االأت اعي : سجار رقاسة 
القطعة االرضية الفالحية ال15جاقة - 

90000 العرائش املغرب .
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : الديد ابراهيم اأزناي 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد ابراهيم اأزناي عنوانه(ا) 
 223 رقم  الجديد  املغرب  تجزئة 
الطابق 3 الشقة 9 92000 العرائش 

املغرب .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد ابراهيم اأزناي عنوانه(ا) 
 223 رقم  الجديد  املغرب  تجزئة 
الطابق 3 الشقة 9 92000 العرائش 

املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 24 نون15 

 202 تحت رقم 449 .
26I

STE SKY AFFAIRES 1شركة سكاي افي

 STE شركة ترانس شاس تور
TRANS CHASSE TOURS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االأت اعي للشركة

 STE SKY 1شركة سكاي افي
AFFAIRES

ملتقى شارع مح د الخامس ج شارع 
الحدن الثاني اقامة عث ان الطابق 

الثاني رقم 6 بني مالل، 23000، بني 
مالل املغرب

 STE شركة ترانس شاس تور
TRANS CHASSE TOURS شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 7 
الطابق الدفلي اجالس عياس لكرابزية 
بني مالل 23000 بني مالل املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2077
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 23 سأن15 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
عياس  اجالس  الدفلي  الطابق   7 «رقم 
بني مالل   23000 لكرابزية بني مالل 
املغرب» إ 0 «اغرم لعالم سير القصيبة 

- 23312 قصبة تاسلة  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  االبتدائية بقصبة تاسلة  

نون15  202 تحت رقم 37 .
27I

F2H CONSEIL ET COMPTABILITE

PERRIER AFRICA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

 F2H CONSEIL ET
COMPTABILITE

 rue khalid bnou loualid
 residence rachadi la cave n26

 gueliz ، 40000، Marrakech
Maroc

PERRIER AFRICA شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة(في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة رقم 
6 شقة 8 زنقة الحرية أليز - 40000 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.70773

الشريك  قرار  ب قت�سى 
 20 8 سأن15  في  3  الوحيداملؤرخ 
املدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 

مبلغ    PERRIER AFRICA املحدجسة 
جعنوان  سرهم    0.000 رأس الها 
شقة   6 مقرها اإلأت اعي ع ارة رقم 
8 زنقة الحرية أليز - 40000 مراكش 
صعوبات مالية ج   : املغرب نتيجة ل 

املنافدة.
ج حدس مقر التصفية ب ع ارة رقم 
6 شقة 8 زنقة الحرية أليز - 40000 

مراكش املغرب. 
ج عين:

ج  بيغيي  فيليب   الديد(ة) 
(ة)  ك صفي   .  .  . فرندا  عنوانه(ا) 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
املخابرة ج محل تبليغ العقوس ج الوثائق 
 6 رقم  ع ارة   : بالتصفية  املتعلقة 

شقة 8 زنقة الحرية أليز مراكش
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15  بتاريخ     ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 2121 .

28I

العيون استشارات

AWLAD ENNABIT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم  3 شارع االمي1 موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب
AWLAD ENNABIT شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

كولومينا القدي ة رقم 220 العيون - 
70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3629 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  مارس  202   23
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AWLAD ENNABIT

غرض الشركة بإيجاز : كل  يتعلق 

جالشراء  البيع  التجاري،  بالنشاط 

جتصدير  جاست1اس  جتدويق  جالتوزيع 

املندوأات  الغدائية،  املواس  أ يع 

جاملالبس، االحذية جالعطور ....

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

كولومينا القدي ة رقم 220 العيون - 

70000 العيون املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 40.000   : الداه  أح د  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

 20.000   : الداه  الشيخ  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

 40.000   : توفة  لفقي1  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد الشيخ الداه عنوانه(ا) حي 

   07 سيدي مح د شارع يث1ب رقم 

70000 العيون املغرب.

حي  الديد أح د الداه عنوانه(ا) 

   07 سيدي مح د شارع يث1ب رقم 

70000 العيون املغرب.

الديدة لفقي1 توفة عنوانه(ا) حي 

 38 سيدي مح د زنقة املامونية رقم 

70000 العيون املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

حي  الديد أح د الداه عنوانه(ا) 

   07 سيدي مح د شارع يث1ب رقم 

70000 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل  بتاريخ  2  االبتدائية بالعيون  

 202 تحت رقم 274 .

29I
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FIDUCIAIRE EL HACHEMY TIZNIT

GENIETUDE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL HACHEMY
TIZNIT

 LOT AINE ZERKA TIZNIT   27
، 85000، TIZNIT MAROC

GENIETUDE شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم    
الطابق االجل شقة   تجزئة الوحدة   

- 81000 تيزنيت املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1043

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   0 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GENIETUDE
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات .
رقم      : عنوان املقر االأت اعي 
الطابق االجل شقة   تجزئة الوحدة   

- 81000 تيزنيت املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد الحدان العدري :  000.  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
العدري  الحدان  الديد 
اتفاق   تجزئة   469 رقم  عنوانه(ا) 

81000 تيزنيت املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جمواطن مدي1ي الشركة:

العدري  الحدان  الديد 
اتفاق   تجزئة   469 رقم  عنوانه(ا) 

81000 تيزنيت املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  االبتدائية بتيزنيت  

 202 تحت رقم 839.
30I

sabahinfo

frix travaux
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

sabahinfo
 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el
kelaa des sraghna maroc

frix travaux شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي سرب 
ح ان الفطواكي سيدي رحال - 
43000 قلعة الدراغنة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3429
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 أكتوبر  202 تقرر حل 
 frix شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
 20.000 رأس الها  مبلغ    travaux
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
رحال  الفطواكي سيدي  ح ان  سرب 
املغرب  الدراغنة  قلعة   43000  -

نتيجة ل : قرار الشركاء.
سرب  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
 - رحال  سيدي  الفطواكي  ح ان 

43000 قلعة الدراغنة املغرب. 
ج عين:

ج  بوندمي  جليد   الديد(ة) 
الفطواكي  ح ان  سرب  عنوانه(ا) 
سيدي رحال 43000 قلعة الدراغنة 

املغرب ك صفي (ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
املخابرة ج محل تبليغ العقوس جالوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة الدراغنة  بتاريخ 21 
نون15  202 تحت رقم 533/2021.

3 I

بالم فيديس ش م م

SAMWA
إعالن متعدس القرارات

بالم فيديس ش م م
69  شارع مح د بوزيان , فرحتين 

9 الطابق الرابع رقم 1  سيدي 
عث ان، 20700، الدار البيضاء 

املغرب
SAMWA «شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: تجزئة 
ال15كة الزنقة 30 رقم 7 الطابق 
االر�سي - - الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.223707
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 03 نون15  202
تم اتخاذ القرارات التالية: 

الذي ينص عل0  قرار رقم جاحد: 
مايلي: تفويت خ دون باملائة (%50) 
من  حصة   (3000) االف  ثالثة  اي 
لرس ال  املكونة  الحصص  مج وع 
 6000 مج وعها  البالغ  الشركة 
عبد  الديد  ي لكها  جالتي  حصة 
باغاض  الديد  ا 0  القاسرص ديان 
سرهم   ( 00) عبد الكريم بث ن مائة 

للحصة الواحدة
عل0  ينص  الذي  اثين:  رقم  قرار 
شركة ذات  تغيي1 الشكل من:  مايلي: 
الشريك  ذات  املحدسة  املدؤجلية 
املؤجلية  ذات  شركة  ا 0  الواحد 

املحدسة
عل0  ينص  الذي  ثالثة:  رقم  قرار 
الكريم  عبد  الديد  تعيين  مايلي: 
أانب  ا 0  للشركة  مدي1  باغاض 
جي كن  ص ديان  عبدالقاسر  الديد 
لكل من ه ا ت ثيل الشركة ج التوقيع 

باس ها بشكل منفصل 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

ينص  الذي  اربعة:  رقم  بند 
القانون  عل0  املصاسقة  مايلي:  عل0 
ذات  للشركة  الجديد  االسا�سي 

املدؤجلية
ينص  الذي  خ دة:  رقم  بند 
اصبح  الشركة  راس ال  مايلي:  عل0 
مقد ا عل0 الشكل التا ي: عبد القاسر 
عبد الكريم  حصة،   3000 ص ديان 

باغاض  3000 حصة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 783 80.
32I

provalues consulting

FAMARMEHD-AGRICOLE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

provalues consulting
 bourgoune casa، 20200،

casablanca maroc
FAMARMEHD-AGRICOLE شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 0  شارع 

الشرارسة سرب لوبلة الطابق الدفلي 
بورأون الدار البيضاء املغرب  
20040 الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12344 
في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    0
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FAMARMEHD-AGRICOLE
النشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفالحي.
0  شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
الشرارسة سرب لوبلة الطابق الدفلي 
املغرب   البيضاء  الدار  بورأون 

20040 الدار البيضاء املغرب .
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أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

 100   : جقيف  فتيحة  الديدة 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديد املهدي سديق :  100 حصة 
بقي ة 00  سرهم للحصة .

 100  : جقيف  فتيحة  الديدة 
بقي ة 00  سرهم.

الديد املهدي سديق : 100 بقي ة 
00  سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  جقيف  فتيحة  الديدة 
 49 شقة   2 إقامة بيوتي بيش بلوك 
بوزنقة    3006 بوزنقة  املنصورية 

املغرب.
عنوانه(ا)  سديق  املهدي  الديد 
الطابق  اح د  ابن  رحال  زنقة   36
الدار   20302 بلفدير   3 الشقة   2

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  جقيف  فتيحة  الديدة 
 49 شقة   2 إقامة بيوتي بيش بلوك 
بوزنقة    3006 بوزنقة  املنصورية 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  0 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم -.
33I

ACDEN

QUORUM
إعالن متعدس القرارات

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
20380، CASABLANCA MAROC

QUORUM «شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 06  
عبد الرح ن الصحراجي - - الدار 

البيضاء املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.60149

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 27 شتن15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
نشاط الشركة رغم   تقرر است رار  

خدارة ثالثة أرباع رأس املال.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 0: الذي ينص عل0 مايلي: 

لم يتم تغيي1 اي بند
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 714 80.
34I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

STE SAYF GAMING WORLD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT
 80BD ABDELKRIM KHATABI
 1ER ETAGE BENI MELLAL ،

23000، BENI MELLAL MAROC
 STE SAYF GAMING WORLD

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
العت انية الحي االساري الطابق 

التالث  - 23000 بني مالل املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.  633

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 04 نون15  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
االساري  الحي  العت انية  «تجزئة 
بني مالل   23000  - الطابق التالث  
العت انية  تجزئة   9-4» إ 0  املغرب» 
 - التالث   الطابق  االساري  الحي 

23000 بني مالل  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 23 نون15 

 202 تحت رقم 84  .
31I

provalues consulting

MYSTORAGE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

provalues consulting
 bourgoune casa، 20200،

casablanca maroc
MYSTORAGE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 0  شارع 

الشرارسة سرب لوبلة الطابق الدفلي 
بورأون الدار البيضاء املغرب 
املغرب 400 2 الدار البيضاء  

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1  911
  3 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  يوليوز  202 
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MYSTORAGE
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع ج التنقل.
0  شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
الشرارسة سرب لوبلة الطابق الدفلي 
بورأون الدار البيضاء املغرب املغرب 

400 2 الدار البيضاء  املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : أجزيف   الديد زكرياء 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
  .000  : أجزيف   زكرياء  الديد 

بقي ة 00  سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  أجزيف   زكرياء  الديد 
سرب ملفة شارع رقم 64 حي املح دي 
46040 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  أجزيف   زكرياء  الديد 
سرب ملفة شارع رقم 64 حي املح دي 
46040 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  4 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  202 تحت رقم -.
36I

COMPTE A JOUR

LAOUHID RENT CAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي1 أديد للشركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173  OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR
MAROC

LAOUHID RENT CAR  شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 
اصبانن زنقة  6 رقم  3 - 62000 

الناظور املغرب.
تعيين مدي1 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22 77

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 03 أكتوبر  202 تم تعيين 
مدي1 أديد للشركة الديد(ة) لوحيد  

مح د ك دي1 جحيد
تبعا إلقالة مدي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 23 نون15 

 202 تحت رقم 4411.
37I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE ZGR SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة س ي1ة تاجنات  
34000  املغرب تاجنات، 34000، 

تاجنات املغرب
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STE ZGR SARL AU شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : حي اجالس 
سعيد طريق فاس تاجنات - 34000 

تاجنات املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 307

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون15  202   22 املؤرخ في 
ذات  شركة   STE ZGR SARL AU
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 
الوحيد مبلغ رأس الها 0.000  سرهم 
اجالس  حي  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
 34000  - سعيد طريق فاس تاجنات 
تحقيق  ل-  نتيجة  املغرب  تاجنات 

خدائر منذ التأسيس..
ج عين:

ج  الزكاري  ح يد   الديد(ة) 
اجالس  حي  اشبيلية  زنقة  عنوانه(ا) 
املغرب  تاجنات   34000 سعيد 

ك صفي (ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
جفي حي اجالس  نون15  202   22 بتاريخ 
 34000  - سعيد طريق فاس تاجنات 

تاجنات املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   23 بتاريخ  االبتدائية بتاجنات  

 202 تحت رقم 117/2021.
38I

CABINET CRCOM

MAFATIH AL KHAMSA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

CABINET CRCOM
 AV GHASSAN  KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA
 MERYEM  3eme ETAGE V.N FES

FES ،30000 ، امل لكة املغربية
MAFATIH AL KHAMSA شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : شارع 

املجد الشقة 3 إقامة ر�سى ع ارة 
رقم 1   الن1أس ب فاس - 30000 

فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4  87

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر  أكتوبر  202    8 في  املؤرخ 

 MAFATIH AL KHAMSA حل 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

سرهم   9.000.000 رأس الها  مبلغ 

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع املجد 

الشقة 3 إقامة ر�سى ع ارة رقم 1   

فاس   30000  - فاس  ب  الن1أس 

املغرب نتيجة لتوقف النشاط.

ج عين:

مفتاح ج  مح د أمين   الديد(ة) 

عنوانه(ا) شارع املجد الشقة 3 إقامة 

ب  الن1أس     1 رقم  ع ارة  ر�سى 

فاس املغرب ك صفي   30000 فاس 

(ة) للشركة.

الديد(ة) رضا  مفتاح ج عنوانه(ا) 

ر�سى  إقامة   3 الشقة  املجد  شارع 

فاس  ب  الن1أس     1 رقم  ع ارة 

(ة)  ك صفي  املغرب  فاس   30000

للشركة.

ج  عبا�سي  س ي1ة   الديد(ة) 

عنوانه(ا) شارع املجد الشقة 3 إقامة 

ب  الن1أس     1 رقم  ع ارة  ر�سى 

فاس املغرب ك صفي   30000 فاس 

(ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

شارع  جفي  أكتوبر  202    8 بتاريخ 

ع ارة  ر�سى  إقامة   3 الشقة  املجد 

شارع  فاس  ب  الن1أس     1 رقم 

ع ارة  ر�سى  إقامة   3 الشقة  املجد 

 30000 الن1أس ب فاس     1 رقم 

فاس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 5241/2021.

39I

CCJF

 PRODUIT DE L›ANNEE
MAROC

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تحويل املقر االأت اعي للشركة

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC

 PRODUIT DE L›ANNEE MAROC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 1 زنقة 
قرطاج الطابق االجل شقة 1 - 
20000 الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.371239
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 2  نون15  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
زنقة قرطاج الطابق االجل شقة   1»
املغرب»  البيضاء  الدار   20000  -  1
إ 0 «برج كريدتال   الطابق 0  شارع 
البيضاء   الدار   20000  - املوحدين 

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم  82 80.

40I

SAGASUD

BATTERY SAHARA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمي1 موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون
LAAYOUNE املغرب

BATTERY SAHARA شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي الوكالة 
  بلوك ب رقم 712 ف العيون - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
389 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202     
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BATTERY SAHARA
استي1اس   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ج تصدير ج بيع غيار الديارات تجارة 

عامة استي1اس ج تصدير   .
الوكالة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - العيون  ف   712 رقم  ب  بلوك    

70000 العيون املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : مزجن  الحدن  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
  00.000  : الديد الحدن مزجن 

بقي ة 00  سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  مزجن  الحدن  الديد 
تجزئة موالي اسريس زنقة 06 رقم 04 
البيضاء   20000 كاليفورنيا البيضاء 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  مزجن  الحدن  الديد 
تجزئة موالي اسريس زنقة 06 رقم 04 
البيضاء   20000 كاليفورنيا البيضاء 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    6 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 202 تحت رقم 3494.

4 I
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fiduciaire le point

TIJARA COMERCE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

fiduciaire le point
 BD OUED OUM RABII N 311

 OULFA CASABLANCA ، 23000،
casablanca maroc

TIJARA COMERCE شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة(في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 3  زنقة 
20 بلوك 4 سدري سيدي عث ان 

الدارالبيضاء - 20700 الدارالبيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24200 
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  يونيو  202   03 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
TIJARA COMERCE  مبلغ رأس الها 
مقرها  جعنوان  سرهم    0.000
 4 بلوك   20 زنقة    3 اإلأت اعي 
الدارالبيضاء  عث ان  سيدي  سدري 
- 20700 الدارالبيضاء املغرب نتيجة 

ل : توقف عام عن النشاط.
زنقة    3 ج حدس مقر التصفية ب 
عث ان  سيدي  سدري   4 بلوك   20
20700 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب. 
ج عين:

ج  فؤاس  نورالدين   الديد(ة)  
1 أ ب  عنوانه(ا) سدري مج وعة غ  
ارقم  8 لدارالبيضاء  عالم  كلونيل 
املغرب   الدارالبيضاء   20410

ك صفي (ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 371 80.

42I

العيون استشارات

ALBANE TAIBA
إعالن متعدس القرارات

العيون استشارات
رقم  3 شارع االمي1 موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب

ALBANE TAIBA  «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: مركز 

الدشي1ة العيون - - العيون املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.20497

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23 نون15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل0  ينص  الذي  رقم  0:  قرار 

علي  ع اس  الديد  استقالة  مايلي: 

بديوني  قاسم  جالديد  علي  خليل 

جائل مح د من منصبه ا ك دي1ين 

مداعدين في الشركة.

عل0  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

اح ي يد  اح د  الديد  تعين  مايلي: 

امام  سيد  جالديد  للشركة،  ك دي1 

اح د  جالديد  امام  الواحد  عبد 

ك داعدين  حافظ  مح د  حافظ 

مديي1ين للشركة.    

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل0  ينص  الذي   : 7 رقم  بند 

علي  ع اس  الديد  استقالة  مايلي: 

بديوني  قاسم  جالديد  علي  خليل 

جائل مح د من منصبه ا ك دي1ين 

مداعدين في الشركة.

عل0  ينص  الذي   : 7 رقم  بند 

اح ي يد  اح د  الديد  تعين  مايلي: 

امام  سيد  جالديد  للشركة،  ك دي1 

اح د  جالديد  امام  الواحد  عبد 

ك داعدين  حافظ  مح د  حافظ 

مديي1ين للشركة.    

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   24 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 202 تحت رقم 3176.

43I

 شيشا سعيد محاسب معت د بالرشيدية

TRANSPORT BAHADI

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

شيشا سعيد محاسب معت د 

بالرشيدية

17 زنقة موالي عبد هللا بن علي 

الواس لح ر الرشيدية الرشيدية، 

12000، الرشيدية الرشيدية

TRANSPORT BAHADI   شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 139 

تجزئة جاس الدهب الرشيدية - 

12000 الرشيدية املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.104 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 06 أكتوبر  202 تقرر حل 

شركة     TRANSPORT BAHADI

مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

جعنوان  سرهم   200.000 رأس الها 

جاس  تجزئة   139 اإلأت اعي  مقرها 

الدهب الرشيدية - 12000 الرشيدية 

املغرب نتيجة النعدام الشغل جمرض 

الشريك اج املدي1 .

ج عين:

ج  باهدي   مولوس   الديد(ة) 

الدهب  جاس  تجزئة   139 عنوانه(ا) 

الرشيدية املغرب   12000 الرشيدية 

ك صفي (ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

 139 جفي  أكتوبر  202   06 بتاريخ 

تجزئة جاس الدهب الرشيدية - 12000 

الرشيدية املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 23 نون15 

 202 تحت رقم 112.

44I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

SOCIETE RIAD ALIF
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE
STRATEGIQUE CONSULTING

 BOITE POSTAL N° 1892 BAM
 FES ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
SOCIETE RIAD ALIF شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم: 1 

تخربيشت لعيــــــون الرصيــف فــاس. - 
30000 فــــــــــاس املغــــــــرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.191 1
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم  نون15  202   22 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
«00.000  سرهم» أي من «00.000  
عن  سرهم»   200.000» إ 0  سرهم» 
أج  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم  129.

41I

DRIEB & ASSOCIES

SOCIETE PRAGMATECH
إعالن متعدس القرارات

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD DE LA RESISTANCE
 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،
20110، CASABLANCA MAROC

SOCIETE PRAGMATECH «شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي:  6، شارع 
لال الياقوت زاجية مصطفى املعاني ، 
الطابق امجل الرقم 16 مركز رياض 

- - الدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
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ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 1  ف15اير  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 
الذي ينص عل0  قرار رقم امجل: 
الديد  من  حصص  تفويت  مايلي: 
MAFRICAIT ماريو فورنارج إ 0 شركة
الذي ينص عل0  قرار رقم امجل: 
مايلي: تغيي1 الشكل القانوني للشركة 
من شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
إ 0 شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ذات الشريك الوحيد
الذي ينص عل0  قرار رقم الثاني: 
للقوانين  الت1ابطي  اإلصالح  مايلي: 

امساسية للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
ينص  الذي  امجل:  رقم  بند 
املدؤجلية  ذات  شركة  مايلي:  عل0 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 333 80.

46I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

LEGERE TRANS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
LEGERE TRANS   شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 46 
زنقة 38 حي الوحدة    - 10000 

مكناس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.47969

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  أكتوبر  202    4 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

تفويت الديد (ة) رشيد   العلوي 
حصة اأت اعية من   100 الشريفي 
(ة)  الديد  100 حصة لفائدة   أصل 
أكتوبر    4 بتاريخ  الشاس ي   راضية  

.202 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون15   21 بتاريخ  ب كناس   التجارية 

 202 تحت رقم 1084.

47I

mcmj entreprise

MAKHFI TRAVAUX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

mcmj entreprise
 lot mourouj rte sidi yahya  4

oujda ، 0، oujda maroc
MAKHFI TRAVAUX  شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : 224 زنقة 
6 حي الجرف لخدر جأدة  - 60000 

جأدة  املغرب .
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.30719

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل  نون15  202   09 املؤرخ في 
ذات  شركة    MAKHFI TRAVAUX
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 
  00.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
6 حي الجرف لخدر جأدة   زنقة   224
نتيجة  املغرب   جأدة    60000  -

الملنافدة .جعدم الخ15ة.
ج عين:

  MAKHFI LAID الديد(ة) 
حي الجرف   6 زنقة   224 جعنوانه(ا) 
املغرب   جأدة    60000 لخدر جأدة  

ك صفي (ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 09 نون15  202 جفي 224 زنقة 
 60000  - 6 حي الجرف لخدر جأدة  

جأدة  املغرب .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   23 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

 202 تحت رقم 0 40.
48I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

TRACHAM BETON
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
TRACHAM BETON  شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة(في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 44  
،مرأان 2 - 10000 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33711
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر  أكتوبر  202   22 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
مبلغ     TRACHAM BETON
جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 
،مرأان    44 مقرها اإلأت اعي رقم 
2 - 10000 مكناس املغرب نتيجة ل 
التصفية اإلراسية ج الحل املدبق    :

للشركة.
ج حدس مقر التصفية ب رقم 44  
،مرأان 2  - 10000  مكناس املغرب. 

ج عين:
ج  كعوان  هشام    الديد(ة) 
 1 الشقة   39 اي  ع ارة  عنوانه(ا) 
 10000 املنصور  الشهدية  تجزئة 
مكناس املغرب ك صفي (ة) للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  ب كناس   التجارية 

 202 تحت رقم 390.
49I

KHOUYI BADIA

CABLEC SARL
إعالن متعدس القرارات

KHOUYI BADIA
 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب
CABLEC SARL   «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: املتجر رقم 
  إقامة النخيل 7 طريق مكيل م.ج   

- 10000 مكناس املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.33489

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 7  نون15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل0  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
االأت اعي  املقر  تغيي1  مايلي:  
رقم    املتجر  العنوان:  من  للشركة 
م.ج   مكيل  طريق   7 النخيل  إقامة 
املتجر  الجديد:  العنوان  مكناس,إ 0 
رقم    الطابق امر�سي مبنى النخيل 

3 شارع هارجن الرشيد مكناس
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي ينص عل0 مايلي:  
من  للشركة  االأت اعي  املقر  تغيي1 
العنوان: املتجر رقم   إقامة النخيل 
مكناس,إ 0  م.ج   مكيل  طريق   7
رقم     املتجر  الجديد:  العنوان 
الطابق امر�سي مبنى النخيل 3 شارع 

هارجن الرشيد مكناس
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  ب كناس   التجارية 

 202 تحت رقم 03 1 .
10I

cabinet idrissi

HOTEL DE BRAZZA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet idrissi
 rue abdelkrim benjelloun ،  3

30000، fes maroc



عدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202)الجريدة الرسمية   24344

HOTEL DE BRAZZA شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب 2 
كلم 1 أ اعة قرجية جالس الطيب 

طريق صفرج  - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
70329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   09
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HOTEL DE BRAZZA
إسارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلقامة -  الفندقة .
مكتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 
أ اعة قرجية جالس الطيب   1 كلم   2
طريق صفرج  - 30000 فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : منواش  اح د  الديد 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  منواش  اح د  الديد 
أ هورية   739 الكونغو  أ هورية 

الكونغو الكونغو.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  عال ي   هشام  الديد 
فاس   30000 املدي1ة    حي    026

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 5234/21.
1 I

fiduciaire rageca  فيديديي1 راأيكا

FLORIDAFOOD
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي1 أديد للشركة

fiduciaire rageca  فيديديي1 راأيكا
26 اقامة املح دي زنقة رابعة 
العدجية الطابق الرابع رقم 34 

الأي1جند ، 20100، الدار البيضاء 
املغرب

FLORIDAFOOD  شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 64 تجزئة 
الدالم سيدي معرجف - 20120 

الدار البيضاء املغرب.
تعيين مدي1 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.371109

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 1  أكتوبر  202 تم تعيين 
مدي1 أديد للشركة الديد(ة) بنعبد 

هللا ياسين ك دي1 جحيد
تبعا إلقالة مدي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 097 80.

12I

fiduciaire le point

IDEAL PRODUCTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaire le point
 BD OUED OUM RABII N 311

 OULFA CASABLANCA ، 23000،
casablanca maroc

IDEAL PRODUCTION  شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي عليا   

زنقة 28 رقم 9  املفة الدارالبيضاء  
- 20202 الدارالبيضاء  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.224823

الشريك  قرار  ب قت�سى 
 20 8 أبريل    3 في  الوحيداملؤرخ 
مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 
مبلغ     IDEAL PRODUCTION
جعنوان  سرهم    0.000 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي عليا   زنقة 28 رقم 
 20202  - الدارالبيضاء   املفة    9
 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء  

توقف عام عن النشاط.
التصفية ب عليا    ج حدس مقر 
زنقة 28 رقم 9  املفة الدارالبيضاء  

- 20202 الدارالبيضاء  املغرب. 
ج عين:

إصالح   هشام  الديد(ة) 
رقم   29 زنقة  عليا    جعنوانه(ا) 
 20202 الدارالبيضاء   املفة    9
(ة)  ك صفي  املغرب  الدارالبيضاء  

للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   :
 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 799318.
13I

RIM FINANCIAL

 Nano  نانو بروطكت املغرب
protect Maroc

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، الدار 
البيضاء املغرب

 Nano  نانو برجطكت املغرب
protect Maroc شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي  16 شارع 
موالي يوسف الطابق 3 رقم 4   - 

40 20 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

123633

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  نون15  202    1

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

نانو   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 Nano protect املغرب   برجطكت 

.Maroc

اج  تاأر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جسيط (االستي1اس جالتصدير).

عنوان املقر االأت اعي :  16 شارع 

 -    4 رقم   3 موالي يوسف الطابق 

40 20 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : براسة   ح زة  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  براسة   ح زة  الديد 

الداحل  املهارزة  بالنكا  اجال  تجزئة 

12 24 البئ1 الجديد املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  براسة   ح زة  الديد 

الداحل  املهارزة  بالنكا  اجال  تجزئة 

12 24 البئ1 الجديد املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 770 80.

14I
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CCJF

DNCD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC

DNCD شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي عين الدبع 
كلم 6,300 طريق الرباط - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.382393

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم   20 9 سأن15   24 في  املؤرخ 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
أي  سرهم»   4 .000.000» قدره 
إ 0  سرهم»    4.000.000» من 
  : طريق  عن  سرهم»   11.000.000»

تقديم حصص نقدية أج عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 301 80.
11I

 SOCIETE INTERNATIONALLE DES CARRIERES

ET DES IMINES

 SOCIETE GROUPE KG
TRAVAUX MAROC

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE GROUPE KG
TRAVAUX MAROC

ابواب مراكش منطقة 1  ع ارة 33 
شقة 1 ، 40000، مراكش املغرب

 SOCIETE GROUPE KG
TRAVAUX MAROC شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي ابواب 

مراكش منطقة 1  ع ارة 33 شقة 

1 - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 20429

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  نون15  202   03

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE GROUPE KG TRAVAUX

.MAROC

غرض الشركة بإيجاز : البناء.

ابواب   : االأت اعي  املقر  عنوان 

شقة   33 ع ارة    1 مراكش منطقة 

1 - 40000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : أريف   خالد  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  أريف   خالد  الديد 

 33 1  ع ارة  ابواب مراكش منطقة 

شقة 1 40000 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  أريف   خالد  الديد 

 33 1  ع ارة  ابواب مراكش منطقة 

شقة 1 40000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15    9 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29703 .

16I

RIM FINANCIAL

FATH COM فتح كوم
إعالن متعدس القرارات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، الدار 
البيضاء املغرب

فتح كوم FATH COM  «شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: حي 

الفتح III زنقة 0  رقم   - 0  20 
الدارالبيضاء املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.219 4 
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 أكتوبر  202
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
املوافقة عل0 حدابات التصفية

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 
الوقف  النهائي لنشاط الشركة

قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 
ابراء ذمة املصفي

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

عل0  ينص  الذي   :24 رقم  بند 
مايلي: حل الشركة

عل0  ينص  الذي   :21 رقم  بند 
مايلي: تصفية الشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 768 80.

17I

NOBLACTION

DAR NETTOYAGE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصور إقامة اممي1ة 
3 الطابق امجل رقم 1 ، 40000، 

مراكش املغرب

DAR NETTOYAGE شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي سيدي 
غانم رقم 71  الحي الصناعي  - 

40000 مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  8 63
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  شتن15  202   0 
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 DAR  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NETTOYAGE
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصيانة جالتنظيف.
سيدي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - الصناعي   الحي    71 رقم  غانم 

40000 مراكش املغرب .
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
كريدتوف  سيلدولت  الديد 
سرهم    00 800 حصة بقي ة    : ألن 

للحصة.
الديدة سا ي يوفو كولديس :  200 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
ألن  الديد سيلدولت كريدتوف 
عنوانه(ا) مح د البقال ع ارة باطا  أ 

ت 40000 مراكش املغرب.
كولديس  يوفو  سا ي  الديدة 
إقامة إسن بالم  فيال أ28-  عنوانه(ا) 

النخيل  40000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
كولديس  يوفو  سا ي  الديدة 
إقامة إسن بالم  فيال أ28-  عنوانه(ا) 

النخيل  40000 مراكش املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن15   07 بتاريخ  التجارية ب راكش  

 202 تحت رقم 27238 .
18I

socomif sarl

 CREATIFS CODEURS SARL
AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

socomif sarl
زنقة مح د الحصا ي ع ارة 31 شقة 

رقم 2 ، 4001 ، القنيطرة املغرب
 CREATIFS CODEURS SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 47 زنقة 

امر بن العاص إقامة إس اعيل 
مكتب رقم 04 القنيطرة - 400  

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
63241

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    7
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
.CREATIFS CODEURS SARL AU

محلل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
م15مج مص م ك بيوتر.

زنقة   47  : عنوان املقر االأت اعي 
إس اعيل  إقامة  العاص  بن  امر 
  400  - القنيطرة   04 رقم  مكتب 

القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : الديد أمي ة العدري  
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

  000  : العدري   أمي ة  الديد 
حصة بقي ة 000.  سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد أمي ة العدري  عنوانه(ا) 
القنيطرة   231 رقم  امساري  الحي 

4000  القنيطرة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد أمي ة العدري  عنوانه(ا) 
القنيطرة   231 رقم  امساري  الحي 

4000  القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 22 نون15 

 202 تحت رقم 89089.

19I

MICRO ENGINEERING

MICRO ENGINEERING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MICRO ENGINEERING
2100 حي الفريحيين أ اعة اكزناية 

، 90000، طنجة املغرب
MICRO ENGINEERING شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 2100 حي 
الفريحيين أ اعة اكزناية - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2201 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    2
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MICRO ENGINEERING
: -التصنيع  غرض الشركة بإيجاز 

امليكانيكي
امليكانيكية  الغيار  قطع  -تدويق 

جالكهربائية.
امليكانيكية  املعدات  إصالح   -

جالكهربائية. .
عنوان املقر االأت اعي : 2100 حي 
 90000  - الفريحيين أ اعة اكزناية 

طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  00   : الورسي  عصام  الديد 

حصة بقي ة 000.  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  الورسي  عصام  الديد 
مدت1خوش زنقة 66  رقم 2 90000 

طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  الورسي  عصام  الديد 
مدت1خوش زنقة 66  رقم 2 90000 

طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم  022 .
60I

DRIEB & ASSOCIES

EMERGE INVEST
شركة املداه ة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD DE LA RESISTANCE
 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،
20110، CASABLANCA MAROC
EMERGE INVEST شركة املداه ة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 4، زنقة 
ابن أابر، عين الذئاب - 80 20 

الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 27 أكتوبر  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 - الذئاب  عين  ابن أابر،  زنقة   ،4»
إ 0  املغرب»  البيضاء  الدار   20 80
زنقة سي تيلول فيال   1 «أنافي كولد، 
الدار   20210  - حي رجزفلت   ،2 رقم 

البيضاء  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 341 80.
6 I

FID PME

ALPHA  ACCESS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FID PME
64 شارع موالي علي الشريف الشقة 

6 ت ارة ، 2020 ، ت ارة املغرب
ALPHA  ACCESS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 
ماشاء هللا محل رقم 2 صالة عرض 

رقم  0 ت ارة  - 2020  ت ارة  
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 34719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202    0
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
  ALPHA : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.ACCESS
غرض الشركة بإيجاز : بيع أ يع 
االأهزة  جاملواس املعلوماتية جاملكتبية .
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اقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
2 صالة عرض  ماشاء هللا محل رقم 
رقم  0 ت ارة  - 2020  ت ارة  املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : سهام  فرحي  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  سهام  فرحي  الديدة 

الرباط 0000  الرباط املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عبدالرح ان  مولين  الديد 
الرباط    0000 الرباط  عنوانه(ا) 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   24 بتاريخ  بت ارة   االبتدائية 

 202 تحت رقم 2282.
62I

STE BABOUZID

TR2CONSTRUCTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE MEKKA 1er ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
TR2CONSTRUCTION شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
الوحدة مج وعة E رقم 8 8 العيون 

- 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38883

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    2
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TR2CONSTRUCTION
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

الع ومية جالبناء.
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الوحدة مج وعة E رقم 8 8 العيون 

- 70000 العيون املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة  سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : الديد يوسف بوزيدي 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد يوسف بوزيدي عنوانه(ا) 

العيون 70000 العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد يوسف بوزيدي عنوانه(ا) 

العيون 70000 العيون  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    1 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 202 تحت رقم 3483.
63I

Gloria Business Center

 MOROCCO LAND
TRADING COMPANY

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مدي1 أديد للشركة

Gloria Business Center
 Bd Zerktouni Rés les Fleurs

  12émé Etage, Appt 37
 59 Casablanca، 20360،

Casablanca Maroc
 MOROCCO LAND TRADING

COMPANY  شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 19 شارع 
الزرقطوني، إقامة الزهور، الطابق 

6 الرقم 8  - 20360 الدار البيضاء 
املغرب.

تعيين مدي1 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.40723
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم تعيين  يونيو  202   07 املؤرخ في 
الديد(ة)  للشركة  أديد  مدي1 

كركاعة  سنيا ك دي1 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 811 80.
64I

ecaf compta

STE DAMANCOM TRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

ecaf compta
حي بام بلوك   رقم 6  سيدي 

سلي ان حي بام بلوك   رقم 6  
سيدي سلي ان، 4200 ، سيدي 

سلي ان املغرب
 STE DAMANCOM TRANS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 
 QUARTIER EL KHEIR LOT
 N°211 MAGAZIEN N°01

 SIDI SLIMANE - 14200 SIDI
.SLIMANE  MAROC

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3 73
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في  2 نون15  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 QUARTIER EL KHEIR LOT»
 N°2   MAGAZIEN N°0  SIDI
  SLIMANE -  4200 SIDI SLIMANE
 MOSQUEE» إ 0   «MAROC
 DOUAR JEDID GARAGE N°04
 SIDI SLIMANE  -  4200 SIDI

.«SLIMANE  MAROC

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بديدي سلي ان  بتاريخ 21 
نون15  202 تحت رقم 334/2021.

61I

ALTERNATIVES AUDIT & EXPERTISE

ISO-STRUCTURE SARL AU 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ALTERNATIVES AUDIT &
EXPERTISE

شارع الدالم طابق 6 رقم 4  ، 
90000، طنجة املغرب

 ISO-STRUCTURE SARL AU 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 1 شارع 

يوسف إبن تاشفين الطابق 2 
الشقة رقم 3 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22 73

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    2
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
ISO-   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.STRUCTURE SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : اع ال بناء 

ج الت1جيج العقاري 
شراء  ج بيع معدات البناء.

شارع   1  : عنوان املقر االأت اعي 
يوسف إبن تاشفين الطابق 2 الشقة 
رقم 3 طنجة - 90000 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
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حصة    00   : الديد بويا يونس 

بقي ة 000.  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  يونس  بويا  الديد 

تجزئة الد ارة رقم 47  2000  ت ارة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  يونس  بويا  الديد 

تجزئة الد ارة رقم 47  2000  ت ارة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   21 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 0311 .

66I

FID PME

CAFTAN  ZAMAN
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

FID PME

64 شارع موالي علي الشريف الشقة 

6 ت ارة ، 2020 ، ت ارة املغرب

CAFTAN  ZAMAN شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة(في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

االمارات العربية املتحدة تجزءة 

الزاجية 6 املدخل ا  محل رقم 2   

ت ارة  - 2020  ت ارة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 23101

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون15  202  املؤرخ في  0 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

CAFTAN  ZAMAN  مبلغ رأس الها 

مقرها  جعنوان  سرهم    0.000

العربية  االمارات  زنقة  اإلأت اعي 

ا   املدخل   6 الزاجية  تجزءة  املتحدة 

2020  ت ارة   - 2   ت ارة   محل رقم 

جالحالة  الوباء   : ل  نتيجة  املغرب 

االقتصاسية املزرية .

زنقة  ب  التصفية  مقر  جحدس 
تجزءة  املتحدة  العربية  االمارات 
   2 رقم  محل  ا   املدخل   6 الزاجية 

ت ارة  - 2020  ت ارة  املغرب. 
ج عين:

الديد(ة) مريم   جكالي  ج عنوانه(ا) 
ت ارة  2020  ت ارة  املغرب ك صفي 

(ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
املخابرة ج محل تبليغ العقوس ج الوثائق 
االمارات  زنقة   : بالتصفية  املتعلقة 
 6 الزاجية  تجزءة  املتحدة  العربية 

املدخل ا  محل رقم 2   ت ارة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   24 بتاريخ  بت ارة   االبتدائية 

 202 تحت رقم 2284.
67I

fiduciaire rageca  فيديديي1 راأيكا

FLORIDAFOOD
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

fiduciaire rageca  فيديديي1 راأيكا
26 اقامة املح دي زنقة رابعة 
العدجية الطابق الرابع رقم 34 

الأي1جند ، 20100، الدار البيضاء 
املغرب

FLORIDAFOOD شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 64 تجزئة 
الدالم سيدي معرجف - 20120 

الدار لبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.371109

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  أكتوبر  202    1 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
كريم   حدناء  (ة)  الديد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   710
710 حصة لفائدة  الديد (ة) ياسين 
بنعبد هللا بتاريخ 1  أكتوبر  202.

بنعبد  طارق  (ة)  الديد  تفويت 
حصة اأت اعية من أصل   210 هللا 
210 حصة لفائدة  الديد (ة) ياسين 
بنعبد هللا بتاريخ 1  أكتوبر  202.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 097 80.
68I

SOCIETE RKF CONSULTING

GEO TP
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

SOCIETE RKF CONSULTING
 N0151 AVENUE MER MORTE

 HAY RYAD RTE DE SFROU FES ،
30000، FES MAROC

GEO TP  شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 21 
تجزئة ناسية 2 حي بندوسة فاس رقم 
21 تجزئة ناسية 2 حي بندوسة فاس 

30000 فاس املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.63061

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 28 أبريل  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
2 حي بندوسة  تجزئة ناسية   21 «رقم 
حي   2 ناسية  تجزئة   21 رقم  فاس 
30000 فاس املغرب»  بندوسة فاس 
إ 0 «رقم 61 شقة 1 الطابق 2 تجزئة 
61 شقة  2 مكناس رقم  ع ر مرأان 
 2 مرأان  ع ر  تجزئة   2 الطابق   1

مكناس 10000 مكناس  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو    7 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 179 .
69I

QUALIFID - SARL AU 

 FERME AGRICOLE
ARRAYANE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

QUALIFID - SARL AU
4  ملتقى زنقتي مح د القري ج 

م82، إقامة مي وزا مكتب رقم  ، 

4000 ، القنيطرة املغرب
 FERME AGRICOLE ARRAYANE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 23 شارع 

أنوال ع ارة فلوري    مكتب رقم 4 
مي وزا - 4000  القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

62989
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202    4
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 FERME : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.AGRICOLE ARRAYANE
الفالحة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتربية املاشية.
23 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
أنوال ع ارة فلوري    مكتب رقم 4 

مي وزا - 4000  القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد خويتي ح يد :  100 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
100 حصة    : الديد سعيد مراس 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد خويتي ح يد عنوانه(ا) 8  
  4000 2 هارجن الرشيد، شقة رقم 

القنيطرة املغرب.
 44 الديد سعيد مراس عنوانه(ا) 
  1 رقم  شقة  امك15،  اسريس  زنقة 

4000  القنيطرة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد خويتي ح يد عنوانه(ا) 8  
  4000 2 هارجن الرشيد، شقة رقم 

القنيطرة املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

أكتوبر  202 تحت رقم 88801.
70I

QUALIFID - SARL AU 

 SOCIETE LAAMRIA
 D›AGRICULTURE ET

D›ELEVAGE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

QUALIFID - SARL AU
4  ملتقى زنقتي مح د القري ج 

م82، إقامة مي وزا مكتب رقم   ، 
4000 ، القنيطرة املغرب
 SOCIETE LAAMRIA

 D›AGRICULTURE ET D›ELEVAGE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

هارجن الرشيد، إقامة فرسجس، رقم 
3 - 4000  القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
633  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   20
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
متبوعة  الشركة  تد ية 
ب ختصر  اإلقتضاء  عند 
 SOCIETE LAAMRIA  : تد يتها 
.D’AGRICULTURE ET D’ELEVAGE
غرض الشركة بإيجاز : الفالحة ج 

تربية املاشية.
زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم  إقامة فرسجس،  هارجن الرشيد، 

3 - 4000  القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد مي وني أح د :  100 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

حصة   100   : الديد عويفي نزار 
بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  أح د  مي وني  الديد 
زاجية زنقتي الي1موك جمع ورة 4000  

القنيطرة املغرب.
عنوانه(ا)  نزار  عويفي  الديد 
الفوارات   1 4 البداتين رقم  تجزئة 

4000  القنيطرة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  أح د  مي وني  الديد 
زاجية زنقتي الي1موك جمع ورة 4000  

القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 24 نون15 

 202 تحت رقم 43 89.

7 I

IFCG CONSULTING SARL

Y&I CONSULTING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IFCG CONSULTING SARL
 24BIS LOT KADIRI BP N°

 302 BERRECHID ، 26100،
BERRECHID MAROC

Y&I CONSULTING  شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 277 
تجزئة الكديري الطابق االجل  

صندجق ال15يد رقم 302 برشيد - 
00 26 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 1927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 Y&I  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. CONSULTING
مواكبة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ج  االستي1اس  ج  االأانب  املدتت رين 

التصدير .
 277  : االأت اعي  املقر  عنوان 
االجل   الطابق  الكديري  تجزئة 
 - برشيد   302 رقم  ال15يد  صندجق 

00 26 برشيد املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة يومي1 عبي1  عنوانه(ا) ص 
ب 686 سبي االمارات العربية املتحدة  
99247 سبي االمارات العربية املتحدة 
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديدة يومي1 عبي1  عنوانه(ا) ص 
ب 686 سبي االمارات العربية املتحدة  
العربية  االمارات  سبي   686 ب  ص 
املتحدة  سبي االمارات العربية املتحدة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   23 بتاريخ  ب15شيد   االبتدائية 

 202 تحت رقم 9 4 .
72I

CCJF

SIGARMOR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC
SIGARMOR شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 1,تجزئة 

باب الخي1 رقم 9 الطابق الثاني 

املنطقة   قطاع 2  ليداسفة - 
20000 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12336 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   24
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SIGARMOR
حراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املباني العامة ج الخاصة ج النقل.
1,تجزئة   : عنوان املقر االأت اعي 
الثاني  الطابق   9 رقم  الخي1  باب 
 - ليداسفة    2 قطاع  املنطقة   

20000 الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

000.000.  سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : الديد يوسف الكرتيلي 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد يوسف الكرتيلي عنوانه(ا) 
سيدي   12 رقم  الفتح    تجزئة 
 20000 البيضاء  الدار  معرجف 

الدارالبيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد يوسف الكرتيلي عنوانه(ا) 
سيدي   12 رقم  الفتح    تجزئة 
 20000 البيضاء  الدار  معرجف 

الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 2 1 80.

73I
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SAGASUD

 STE IKHEWAN
ASSAROUAD NEGOCE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمي1 موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون
LAAYOUNE املغرب

 STE IKHEWAN ASSAROUAD
NEGOCE شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

التن ية رقم 727 بوأدجر - 000 7 
بوأدجر املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202    1
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 STE IKHEWAN ASSAROUAD

.NEGOCE
ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
يتعلق بالنقل جالنقل لحداب الغي1 
تصدير  العامة  جتجارة  امللح  تجارة 

جاست1اس.
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 7 000  - بوأدجر   727 التن ية رقم 

بوأدجر املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 100   : اسرجاض  محند  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
 100   : الديد الحدين اسرجاض 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
 10000  : الديد محند اسرجاض 

بقي ة 00  سرهم.

 : اسرجاض  الحدين  الديد 
10000 بقي ة 00  سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد محند اسرجاض عنوانه(ا) 
 7 000 بوأدجر  النعامية  شارع 

بوأدجر املغرب.
اسرجاض  الحدين  الديد 
شارع  الدشي1ة  ساحة  عنوانه(ا) 
الشهيد بوشرايا ع ارة لرباس رقم04 

العيون 70000 العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد محند اسرجاض عنوانه(ا) 
 7 000 بوأدجر  النعامية  شارع 

بوأدجر املغرب
اسرجاض  الحدين  الديد 
شارع  الدشي1ة  ساحة  عنوانه(ا) 
الشهيد بوشرايا ع ارة لرباس رقم04 

العيون 70000 العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 27 أكتوبر 

 202 تحت رقم 3312/2021.
74I

AGIN SARL

 SOCIETE SALIFA VOF SARL
AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AGIN SARL
 RUE RABIA APT 2 AGDAL  7

 RABAT ، 12000، RABAT
MAROC

 SOCIETE SALIFA VOF SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي مج وعة 

مدارس املغرب الجديد املنزه حي 
الدالم العرائش - 92000 العرائش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6491

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القانون  إعداس  تم  نون15  202    9

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE SALIFA VOF SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : - التجارة 

املشرجبات  منتجات  أ يع  في 

جالغدائية

-2 التصدير جاإلست1اس.

عنوان املقر االأت اعي : مج وعة 

حي  املنزه  الجديد  املغرب  مدارس 

العرائش   92000  - الدالم العرائش 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

00.000,00  سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : الصرجخ  معاس  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الصرجخ  معاس  الديد 

 cambriumstraat 14 64 12 DH

 HEERLEN PAYS BAS  2000

.PAYS BAS HOLAND

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد معاس الصرجخ عنوانه(ا) 4 

 DH HEERLEN PAYS BAS   2  64

 2000 PAYS BAS HOLAND

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 24 نون15 

 202 تحت رقم 1448/2021.

71I

AUDEXAL

CARRE EXPERT

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

AUDEXAL

 85Boulevard Lala Yacout

 (en face d›Auto Hall) 20020

 Casablanca ، 20250،

CASABLANCA MAROC

CARRE EXPERT شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 46 شارع 

الزرقطوني الطابق امجل املكتب رقم 

3 - 20330 الدارالبيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.426607

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر  أكتوبر  202   27 في  املؤرخ 

ذات  شركة   CARRE EXPERT حل 

رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 

مقرها  جعنوان  سرهم    0.000

الزرقطوني  شارع   46 اإلأت اعي 

الطابق امجل املكتب رقم 3 - 20330 

النشاء  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 

شركة أديدة.

ج عين:

ج  يوسف  صالحي   الديد(ة) 

الدجبياني  النابغة  زنقة  عنوانه(ا) 

(بازاس سابقا) الطابق الرابع   20210 

(ة)  ك صفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ 27 أكتوبر  202 جفي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق امجل املكتب رقم 

3 - 20330 الدارالبيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 187 80.

76I
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gestoria siham

MARAI VERT املراعي الخضراء
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 siham gestoria lot hakima
n131 الجديدة ،24000 

MARAI VERT املراعي الخضراء
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد
سجار  االأت اعي  مقرها  جعنوان   

الدعيجات موالي عبد هللا الجديدة 
- 24000 الجديدة املغرب

مدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس   
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 8779

 ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ في 09 
نون15  202

امسا�سي  القانون  إعداس  تم   
لشركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد بامل يزات التالية: 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية   
املراعي  ب ختصر تد يتها:  االقتضاء 

 MARAI VERT الخضراء
بإيجاز الشركة غرض:

لل اشية  الصناعي  التلقيح   
جامغنام جاملاعز جاإلبل

الصناعي  التلقيح  بذجر  استي1اس   
لل اشية جامغنام جاملاعز

 استي1اس معدات التلقيح الصناعي 
لل اشية

 استي1اس معدات طبية بيطرية 
تصنيع جتدويق منتجات املبان 
الحيواني  العلف  استي1اس  جاللحوم 

جاملك الت الغذائية
جبيع حيوانات اإلنتاج من  شراء   
في  االستث ار  امسعار  عرجض  خالل 

املشاريع الزراعية
املربين  عل0  الفني  اإلشراف   
الصحية  جشبه  الفنية  املراقبة 
جالزراعية جسعم جتوعية مربي املاشية

. مراقبة الحليب جنقل امأنة . 

سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الدعيجات موالي عبد هللا الجديدة 

- 24000 الجديدة املغرب. 
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة
  00000 . مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم،
الع ري  الديد  كالتا ي:  مقدم   
كريم : 000  حصة بقي ة 00  سرهم 

للحصة .
  000  : كريم  الع ري  الشركة   

حصة بقي ة 00  سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   
الديد   : الشركاء  جمواطن  جصفات 
حي القدس  الع ري كريم عنوانه(ا) 
بلوك س الزنقة 09 الرقم 8  3000  

بن سلي ان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   
الديد  الشركة:  مدي1ي  جمواطن 
حي القدس  الع ري كريم عنوانه(ا) 
بلوك س الزنقة 09 الرقم 8  3000  

بن سلي ان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون15    9 االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

 202 تحت رقم 349 
77I

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

IRRIGATION BEN HSAIN
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 TRAINING SOLUTIONS SARL
AU

رقم   بناية 46.47 تجزئة املركز, 
شارع مح د الخامس جرزازات ، 

41000، جرزازات املغرب
IRRIGATION BEN HSAIN شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار انكام 
فزجاطة  - 41600 زاكورة املغرب

مدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37 1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   26
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.IRRIGATION BEN HSAIN
تركيب   *  : غرض الشركة بإيجاز 
البناء   * بالتنقيط  الري  انظ ة 
جاالشغال املختلفة * الهندسة املدنية 
* بناء جاصالح شبكات املياه جالصرف 

الصحي*.
عنوان املقر االأت اعي : سجار انكام 

فزجاطة  - 41600 زاكورة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : فاتح  يوسف  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  فاتح  يوسف  الديد 
زاكورة   41600 انكام فزجاطة   سجار 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  فاتح  يوسف  الديد 
زاكورة   41600 انكام فزجاطة   سجار 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  االبتدائية بزاكورة  

 202 تحت رقم 398.
78I

SCARABEO CAMP

SCARABEO CAMP
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SCARABEO CAMP
طريق آسفي، الفضل اقامة أ - 
مكتب رقم   ، 00 40، مراكش 

املغرب

SCARABEO CAMP شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 
آسفي، الفضل اقامة أ - مكتب رقم 

  مراكش - 00 40 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  969 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  شتن15  202   24
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SCARABEO CAMP
تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخيم الدياحة.
طريق   : االأت اعي  املقر  عنوان 
آسفي، الفضل اقامة أ - مكتب رقم 

  مراكش - 00 40 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديدة هدى اعرابن :  10 حصة 

بقي ة 1.000 سرهم للحصة .
 10   : تصاص  فاندون  الديد 

حصة بقي ة 1.000 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  اعرابن  هدى  الديدة 
ع ارة  رياض الغزالن طريق البيضاء 
س شقة 1  40042 مراكش املغرب.

الديد فاندون تصاص عنوانه(ا) 
زنقة طارق بن زياس ع ارة 26 شقة 6 

أيليز 0 400 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  اعرابن  هدى  الديدة 
ع ارة  رياض الغزالن طريق البيضاء 

س شقة 1  40042 مراكش املغرب
الديد فاندون تصاص عنوانه(ا) 
زنقة طارق بن زياس ع ارة 26 شقة 6 
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أيليز 0 400 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية ب راكش  بتاريخ - تحت رقم 

79I

مكتب محاسبة

 ABOULKACEM FRUITS
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

مكتب محاسبة
ع ارة  4 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 12004، 

الرشيدية املغرب
  ABOULKACEM FRUITS SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 

تيطاف مدغرة الرشيدية - 12000  
الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2 / 1437

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202     
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
. ABOULKACEM FRUITS SARL

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البضائع لحداب الغي1

بيع الفواكه  ج الخضرالطرية.
قصر   : االأت اعي  املقر  عنوان 
  12000  - الرشيدية  مدغرة  تيطاف 

الرشيدية املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد سيدي مح د ابو القاسم 
علوي :  100 حصة بقي ة 00  سرهم 

للحصة .

 100   : املحالجي  مح د  الديد 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد سيدي مح د ابو القاسم 
خندق  عزفة  حي  عنوانه(ا)  علوي 
الفنيدق   93 02 الفنيدق  الزيتون 

املغرب.
الديد مح د املحالجي عنوانه(ا) 
الرشيدية  مدغرة  تيطاف  قصر 

12000  الرشيدية املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد مح د املحالجي عنوانه(ا) 
الرشيدية  مدغرة  تيطاف  قصر 

12000  الرشيدية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 22 نون15 

 202 تحت رقم  239.
80I

AL HISBA FISC  

A.I.A TRANS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55  2EME

ETAGE N° 6 SIDI BERNOUSSI-
 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC

A.I.A TRANS شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ، الزنقة 
7 الرقم 1 الطابق 2 الشقة رقم 4 

الدعاسة سيدي ال15نو�سي - 20600 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 26 
نون15  202

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   21
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 A.I.A  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRANS

نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع، االشخاص جالنقل الدج ي.

-االستي1اس ج التصدير ؛

-أع ال مختلفة ؛

-أ يع ع ليات النقل جطنيا ؛

التجارية،  الع ليات  كل  -ع وما 

املنقولة  غي1  اج  املنقولة  املالية 

مباشرة  غي1  أج  مباشرة  املرتبطة 

بالهدف املذكور أعاله ج التي تداهم 

في تن ية الشركة..

الزنقة   ،  : عنوان املقر االأت اعي 

 4 الشقة رقم   2 الطابق   1 الرقم   7

 20600  - الدعاسة سيدي ال15نو�سي 

الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد اشرف طائع :  100 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

 100   : صالحين  الياس  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  طائع  اشرف  الديد 

ع س    28 رقم   07 تجزئة نزهة زنقة 

20210 الدار البيضاء املغرب.

الديد الياس صالحين عنوانه(ا) 

تجزئة نزهة عين الدبع    7 زنقة   28

20210 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  طائع  اشرف  الديد 

ع س    28 رقم   07 تجزئة نزهة زنقة 

20210 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 941 80.

8 I

LAYAL CONSULTING

XELLENTECH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LAYAL CONSULTING
 LOTISSEMENT HOURIA 3

 N°14  2EME ETAGE ، 28820،
MOHAMMEDIA MAROC
XELLENTECH شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
بني يخلف رقم ك الطابق االر�سي 
- املح دية - 1 288 املح دية  

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 8023

الشريك  قرار  ب قت�سى 
الوحيداملؤرخ في 09 نون15  202 تقرر 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 
  XELLENTECH ذات الشريك الوحيد
سرهم    0.000,00 رأس الها  مبلغ 
تجزئة  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
 - بني يخلف رقم ك الطابق االر�سي 
املح دية - 1 288 املح دية  املغرب 
الشغل  سوق  ضعف   : ل  نتيجة 

املرتبط بنشاط الشركة.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
 - بني يخلف رقم ك الطابق االر�سي 
املح دية - 1 288 املح دية  املغرب. 

ج عين:
الديد(ة) غاسه  بارك ج عنوانه(ا) 
تجزئة بني يخلف رقم ك بني يخلف 
1 288 املح دية املغرب  - املح دية 

ك صفي (ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملح دية  بتاريخ 22 نون15 

 202 تحت رقم 9 24.

82I
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ATMANI SERVICE CONSULTING

دريم بار امو
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ATMANI SERVICE
CONSULTING

2 زنقة االزهر حي الدالم بركان ، 
63300، بركان املغرب

سريم بار امو شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 79 زنقة 
بي1 انزران حي حدني الطابق الثاني 
رقم 4 بركان - 60300 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8 63

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   08
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
سريم   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

بار امو.
 ، بناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطور عقاري.
زنقة   79  : عنوان املقر االأت اعي 
بي1 انزران حي حدني الطابق الثاني 

رقم 4 بركان - 60300 بركان املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
صبابطي  الجواس  عبد  الديد 
بلجيكا   60300 بلجيكا  عنوانه(ا) 

بلجيكا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي1ي الشركة:

صبابطي  الجواس  عبد  الديد 
بلجيكا   60300 بلجيكا  عنوانه(ا) 

بلجيكا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  ب15كان   االبتدائية 

 202 تحت رقم 671.
83I

cabinet jdaini

OSCAR BAGAGE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
OSCAR BAGAGE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
البا ي حي الدعاسة زنقة عين كرمة 

بركان - 63300 بركان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.70 7

الشريك  قرار  ب قت�سى 
الوحيداملؤرخ في 22 نون15  202 تقرر 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 
 OSCAR الوحيد  الشريك  ذات 
  00.000 مبلغ رأس الها    BAGAGE
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
تجزئة البا ي حي الدعاسة زنقة عين 
بركان املغرب   63300  - كرمة بركان 

نتيجة ل : *اقفال الشركة.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
كرمة  عين  زنقة  الدعاسة  حي  البا ي 

بركان - 63300 بركان املغرب. 
ج عين:

الديد(ة) عبد الرح ان  جسعيدي 
فرندا   34 20 فرندا  عنوانه(ا)  ج 

فرندا ك صفي (ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

32 بئ1 انزران حي الحدني بركان
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  ب15كان   االبتدائية 

 202 تحت رقم 678/2021.

84I

ALICH

ALICH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ALICH
 RUE 1 AV SEVILLE -  3

 TETOUAN ، 93000، TETOUAN
MAROC

ALICH شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
اشبيلية زنقة   رقم 3 – تطوان  - 

93000 تطوان  املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

30113
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   0 
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
.ALICH : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الوطني  املدتويين  عل0  البضائع 

جالدج ي لحداب الغي1..
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - تطوان    – 3 رقم  اشبيلية زنقة   

93000 تطوان  املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 100   : انصاف  مح د  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديد ع ر اش ي و :  100 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  انصاف  مح د  الديد 
 – 3 رقم  زنقة    اشبيلية  شارع 

تطوان  93000 تطوان  املغرب.
عنوانه(ا)  اش ي و  ع ر  الديد 
تطوان   93000 مارتيل  الرمالت  حي 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  انصاف  مح د  الديد 
 – 3 رقم  زنقة    اشبيلية  شارع 

تطوان  93000 تطوان  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15  بتاريخ     االبتدائية بتطوان  

 202 تحت رقم 6908.
81I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

AGHMIR TRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .10
 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC
AGHMIR TRANS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 03  اقامة 
لدبوا   0 لواطف 02 برانس طنجة 

- 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 222 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   04
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AGHMIR TRANS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الوطني جالدج ي للبضائع  .ج كل ما من 

شانه املداه ة في تقدم الشركة .
  03  : االأت اعي  املقر  عنوان 
02 برانس  اقامة لدبوا   0 لواطف 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : مهدي  اغ ي1  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديد اغ ي1 مهدي : 000  بقي ة 

00  سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  مهدي  اغ ي1  الديد 
90000 طنجة  01 بوبانة  سار الدالم 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  مهدي  اغ ي1  الديد 
90000 طنجة  01 بوبانة  سار الدالم 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم   04 .
86I

FIDUCIAIRE 2RT SARL

STORIICO   ستوريكو
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2RT SARL
 IM 11, APT 4, AVENUE

 MOHAMED EL KORRI, VN IM
 11, APT 4, AVENUE MOHAMED

 EL KORRI, VN، 30000، FES
MAROC

ستوريكو   STORIICO شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 22 شارع 
عباس ت دعدي ، مبنى 22 ، الطابق 

الثاني ، مكتب رقم 1  املدينة 
الجديدة ، - 30000  فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
70343

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون15  202   08
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.STORIICO   ستوريكو
االستي1اس   : غرض الشركة بإيجاز 

جالتصدير + االستشارات التجارية.
22 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
عباس ت دعدي ، مبنى 22 ، الطابق 
املدينة    1 رقم  مكتب   ، الثاني 

الجديدة ، - 30000  فاس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 TEAHYUN MYUNG الديد 
سرهم    00 بقي ة  حصة   :   .000

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
    TEAHYUN MYUNG الديد 
زنقة  عنوانه(ا)  طهيونك  ميونك 
زنقة مح د   21  ،  2 الطابق    0 رقم 

الديوري  30000 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
    TEAHYUN MYUNG الديد 
زنقة  عنوانه(ا)  طهيونك  ميونك 
زنقة مح د   21  ،  2 الطابق    0 رقم 

الديوري  30000 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 1213.
87I

SERVICES BASE D’AMITIE

MOUHELEC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة
SERVICES BASE D›AMITIE

 6 AV LALLA YACOUT ANGLE
 MAANI 2 EME ETG N° 62

 CASABLANCA 61AV LALLA
 YACOUT ANGLE MAANI 2

 EME ETG N° 62 CASABLANCA،
20400، CASABLANCA MAROC

MOUHELEC شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي  1  
زنقة اسامة بن زيد الطابق 2 حي 
كوش رقم  G املعاريف - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4 3331

الشريك  قرار  ب قت�سى 
شتن15  202   27 في  الوحيداملؤرخ 
املدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 
مبلغ    MOUHELEC املحدجسة 
جعنوان  سرهم    0.000 رأس الها 
اسامة  زنقة  اإلأت اعي  1   مقرها 
 G حي كوش رقم    2 بن زيد الطابق 
الدارالبيضاء   20000  - املعاريف 
املوارس  ضعف   : ل  نتيجة  املغرب 

جصعوبة املنافدة.
ج حدس مقر التصفية ب  1  زنقة 
اسامة بن زيد الطابق 2 حي كوش رقم  
الدارالبيضاء   20000  - املعاريف   G

املغرب. 
ج عين:

ج  سجاحي  محدن   الديد(ة) 
  3 اقامة االمان مج وعة  عنوانه(ا) 
ع ارة     رقم 2 عين الدبع 20213 
(ة)  ك صفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر  202 تحت رقم 797840.
88I

ارنك

IBERRY MARKETING
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

ارنك
شارع يوسف ابن تاشفين رقم 4  

 LARACHE ،92000 ،العرائش
املغرب

IBERRY MARKETING شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 2220 
تجزئة املغرب الجديد - 92000 

العرائش املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3217

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 29 شتن15  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 - الجديد  املغرب  تجزئة   2220»
92000 العرائش املغرب» إ 0 «تجزئة 
الطابق   137 رقم  الجديد  املغرب 
 92000  - رقم  0  الشقة  االجل 

العرائش  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 
رقم  تحت  نون15  202   26

.260   2 0 7367
89I

MAIROUCHE FISC

TAJIGT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAIROUCHE FISC
11  شارع مح د الداسس اقامة 

سلمى الطابق االجل رقم 03 كل يم ، 
000 8، كل يم املغرب

TAJIGT شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 62 
شارع الحدن الثاني تغجيجت 

بويزكارن  - 000 8 كل يم املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
3789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    9
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TAJIGT
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.
رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 
تغجيجت  الثاني  الحدن  شارع   62

بويزكارن  - 000 8 كل يم املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : الديد الحدان اجريك 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد الحدان اجريك عنوانه(ا) 
سجار سجسرار تغجيجت  000 8 كل يم 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد الحدان اجريك عنوانه(ا) 
سجار سجسرار تغجيجت  000 8 كل يم 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  بكل يم   االبتدائية 

 202 تحت رقم 415/2021.

90I

مكتب محاسبة

PHARMACIE MERZOUGA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب محاسبة

ع ارة  4 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 12004، 

الرشيدية املغرب
 PHARMACIE MERZOUGA

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 
مرزجكة الطاجس الريصاني - 12000 

الريصاني املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 1419

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   01
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE MERZOUGA
غرض الشركة بإيجاز : صيدالني.

قصر   : االأت اعي  املقر  عنوان 
مرزجكة الطاجس الريصاني - 12000 

الريصاني املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : الديد معاس الصداقة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد معاس الصداقة عنوانه(ا) 
حي االطر املكتب الجهوي لالستث ار 
الرشيدية  الدهب  جاس  لتفاللت 

12000 الرشيدية املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد معاس الصداقة عنوانه(ا) 
حي االطر املكتب الجهوي لالستث ار 
الرشيدية  الدهب  جاس  لتفاللت 

12000 الرشيدية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 21 نون15 

 202 تحت رقم 2423.

9 I

IFCG CONSULTING SARL

YASSMINE PRESTIGE
إعالن متعدس القرارات

IFCG CONSULTING SARL
 24BIS LOT KADIRI BP N°

 302 BERRECHID ، 26100،
BERRECHID MAROC

YASSMINE PRESTIGE «شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: 447 

الطابق الدفلي زنقة ميخاييل نعي ة 
تجزئة التيدي1 2 - برشيد  - 00 26 

برشيد املغرب .
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 3671

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 23 شتن15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

تفويت الحصص 
قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 
استقالة املدي1 الحا ي ج تعيين مدي1 

أديد
قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 

تغيي1 النشاط التجاري للشركة 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
الذي ينص عل0   :3 بند رقم بند 
الرئي�سي  النشاط  استبدال  مايلي: 
صيانة  ’خدمات  ب  حفالت’  ’م ون 

العربات’
الذي ينص عل0   :6 بند رقم بند 
مايلي: تفويت الف حصة بقي ة مئة 
سرهم للحصة لكل من بوزيد ح يد 
م261174  رقم  للبطاقة  الحامل 
فتوحي  املجيد  عبد  ج  حصة   100
رقم  للبطاقة  الحامل  حصة    100

B171 13

34: الذي ينص عل0  بند رقم بند 
بشرى  الحا ي  املدي1  استقالة  مايلي: 
عبد  أديد  مدي1  تعيين  ج  ايدير 
املجيد فتوحي الحامل للبطاقة رقم 

B171 13
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   09 بتاريخ  ب15شيد   االبتدائية 

 202 تحت رقم 297 .

92I

IFCG CONSULTING SARL

PRO SERVICE RAK SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

IFCG CONSULTING SARL
 24BIS LOT KADIRI BP N°

 302 BERRECHID ، 26100،
BERRECHID MAROC

PRO SERVICE RAK SARL شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 
رقم 99 املج وعة 3  الشقة رقم 9 
الطابق التاني برج الزيتون املحاميد 
مراكش  - 40000 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  8743

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  شتن15  202   20
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 PRO  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SERVICE RAK SARL
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االعالميات. صيانة ج تطوير ال15امج .
ع ارة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 9 الشقة رقم    3 املج وعة   99 رقم 
الطابق التاني برج الزيتون املحاميد 

مراكش  - 40000 مراكش املغرب .
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 099 سنة .
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  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  امدا   الحدين  الديد 
حي ايت الحدن ج علي تنغي1 41800 

تنغي1 املغرب.
التيجاني  الكريم  عبد  الديد 
عنوانه(ا) املحاميد أنوب تجزئة بدر  

40000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  امدا   الحدين  الديد 
حي ايت الحدن ج علي تنغي1 41800 

تنغي1 املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن15   22 بتاريخ  التجارية ب راكش  

 202 تحت رقم 27809 .
93I

STE BABOUZID

SN2ER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE MEKKA 1er ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
SN2ER شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
الوحدة مج وعة E رقم 8 8 العيون 

- 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39043

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   21
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SN2ER
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 - الك15ى  االشغال  املحرجفات 
االشغال الك15ى - الطاقات املتجدسة 
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الوحدة مج وعة E رقم 8 8 العيون 

- 70000 العيون املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : الديد الوا ي املوساجي 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد الوا ي املوساجي عنوانه(ا) 

العيون 70000 العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد الوا ي املوساجي عنوانه(ا) 

العيون 70000 العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 202 تحت رقم 3603.
94I

STE BABOUZID

DOMAINE I&M SARL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE MEKKA 1er ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
DOMAINE I&M SARL شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
الوحدة مج وعة E رقم 887 العيون 

- 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38971

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون15  202    9
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DOMAINE I&M SARL
ذبح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املاشية.
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الوحدة مج وعة E رقم 887 العيون 

- 70000 العيون املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد محفوظ لوبي :  100 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
 100   : الديد اس اعيل شوري 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  لوبي  محفوظ  الديد 

العيون  70000 العيون املغرب.
الديد اس اعيل شوري عنوانه(ا) 

العيون 7000 العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  لوبي  محفوظ  الديد 

العيون 7000 العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   22 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 202 تحت رقم 3144.
91I

OUR EXPERT

 GLOBAL NETTOYAGE
MULTISERVICE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech
maroc

 GLOBAL NETTOYAGE
MULTISERVICE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي املكتب 
رقم 7  الحي الصناعي سيدي غانم 
رقم 474 مراكش - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 20129

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   08
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 GLOBAL NETTOYAGE  :

.MULTISERVICE
تنضيف   : غرض الشركة بإيجاز 
مواس  بيع  ج  املحالت  أصناف   أ ع 

التنظيف.
املكتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الحي الصناعي سيدي غانم    7 رقم 
مراكش   40000  - مراكش   474 رقم 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد خرمو ياسين :  00  حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  ياسين  خرمو  الديد 
كديات  الخطابي  الكريم  عبد  شارع 
 40000 مراكش  ب   10 رقم  الفرج 

مراكش املغرب.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  ياسين  خرمو  الديد 
كديات  الخطابي  الكريم  عبد  شارع 
 40000 مراكش  ب   10 رقم  الفرج 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   23 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29799 .
96I

Classic cars 1984

CLASSIC CARS 1984
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Classic cars 1984
 Daidaa commune hjar el nhal ،

90000، Tanger Maroc
CLASSIC CARS 1984 شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 

الدعيدعات أ اعة حجر النحل  - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22063

ب قت�سى  عقد حر مؤرخ في 04 نون15 
 202 تم إعداس القانون امسا�سي 
لشركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

بامل يزات التالية:
شكل الشركة : شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة.
تد ية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : 

.CLASSIC CARS 1984
غرض الشركة بإيجاز : 

CLASSIC CARS 1984 s.a.r.l
 DAIDAAT COMMUNE HJAR

ENNHAL
 C.P: 90000

 Tanger- Maroc 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

جعنوان مقرها
الدعيدعات أ اعة حجر النحل
90000 طنجة املغرب تأسيس

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22063
ب قت�سى عقد حر مؤرخ في 04 من

نون15  202 تم إعداس القانون
امسا�سي لشركة ذات مدؤجلية

محدجسة 
بامل يزات التالية: شكل الشركة :
شركة ذات مدؤجلية محدجسة. 

تد ية الشركة
متبوعة عند اإلقتضاء ب ختصر

 CLASSIC CARS  984 : تد يتها
. غرض

صيانة جإصالح   : بإيجاز  الشركة 
املركبات ذات املحركات. عنوان

:الدعيدعات  االأت اعي  املقر 
أ اعة حجر النحل

90000 طنجة املغرب . املدة
التي تأسدت من أألها الشركة :
99 سنة . مبلغ رأس ال الشركة:
0000  سرهم، مقدم كالتا ي: -
- امس اء الشخصية جالعائلية

جصفات جمواطن الشركاء :
الشرقاجي   رشيد  الديد   / 
زنقة  نرأس   2 ال15انص  حي  عنوانه 

7  رقم  
طنجة املغرب. 

الديد كوفي لوران ستيفيس   /2
عنوانه  306 شارع فرجنطون 200 3 

تولوز فرندا 
امس اء الشخصية

مدي1ي  جمواطن  جالعائلية 
الشركة:

 / الديد راشد الشرقاجي  عنوانه 
حي ال15انص 2 نرأس زنقة 7  رقم  

طنجة املغرب. 
الديد كوفي لوران ستيفيس   /2
عنوانه  306 شارع فرجنطون 200 3 

تولوز فرندا .
 : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - الدعيدعات أ اعة حجر النحل  

90000 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد رشيد الشرقاجي  عنوانه(ا)  
حي ال15انص 2 نرأس زنقة 7  رقم   

90000 طنجة املغرب.

 koffi yves -laurent, الديد  

 Avenus de عنوانه(ا)   stévis

.fronton  31200 Toulouse France

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد رشيد الشرقاجي  عنوانه(ا)  
حي ال15انص 2 نرأس زنقة 7  رقم   

90000 طنجة املغرب

 koffi yves -laurent, الديد  

 Avenus de عنوانه(ا)   stévis

fronton  31200 Toulouse France

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بطنجة  بتاريخ - تحت رقم -.

97I

SIMPLCOMPT CONSULTING  

INVEST EVOLUTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING

 APPT N°2 IMM 12 RESIDENCE

 SINE AV.ALLAL EL FASSI ،

40000، MARRAKECH MAROC

INVEST EVOLUTION شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي املدار 

837، الشقة رقم 3 طريق اسفي 

مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 20669

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    7

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.INVEST EVOLUTION
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال.
املدار   : االأت اعي  املقر  عنوان 
اسفي  طريق   3 رقم  الشقة   ،837

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : ك ال  حي وس  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  ك ال  حي وس  الديد 

فرندا 1 710 باريس فرندا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  ك ال  حي وس  الديد 

فرندا 1 710 باريس فرندا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   26 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29979 .
98I

green sahara

PARFAKASS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

مي ونة حمي
حي القدس تجزئة 707 زنقة أم 

سريكة رقم 68  ، 70000، العيون 
املغرب

PARFAKASS شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي القدس 
تجزئة الوفاق بلوك ج رقم 1 20 
العيون  - 70000 العيون  املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38841
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    0
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PARFAKASS
شركة    : بإيجاز  الشركة  غرض 
لإلنشاءات جأع ال متنوعة جاالشغال 
عامة جطرق جشبكات مختلفة جطرق 
جهاتف  جكهرباء  مياه  جإمداسات 

جإصالح جإسارة املالعب الرياضية..
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
القدس تجزئة الوفاق بلوك ج رقم 
العيون    70000  - العيون    20 1

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 11   : الحداني  مريام  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
 449   : الديد مصطفى الن ي1ي  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة مريام الحداني عنوانه(ا) 
 03 شارع موالي عبد الرح ان زنقة 
العيون   70000 كل يم    28 الرقم 

املغرب.
الن ي1ي   مصطفى  الديد 
عنوانه(ا) شارع موالي عبد الرح ان 
 70000 كل يم    28 الرقم   03 زنقة 

العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديدة مريام الحداني عنوانه(ا) 
 03 شارع موالي عبد الرح ان زنقة 
العيون   70000 كل يم    28 الرقم 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    0 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 202 تحت رقم 3441/2021.
99I

QUALIFID - SARL AU 

 SOCIETE FERAHI FRERES -
SOFERAHI

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االأت اعي للشركة

QUALIFID - SARL AU
4  ملتقى زنقتي مح د القري ج 

م82، إقامة مي وزا مكتب رقم   ، 
4000 ، القنيطرة املغرب

 SOCIETE FERAHI FRERES -
SOFERAHI شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي لعدير، 

شارع ابن خلدجن، ع ارة رقم 9 
محل رقم   - 6200  جزان املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1286 
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 21 يوليوز 9 20 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
خلدجن،  ابن  شارع  لعدير،  «حي 
  6200  - محل رقم     9 ع ارة رقم 
«زاجية زنقة مبارك  إ 0  جزان املغرب» 
شالة،  جزنقة  غاندي  جزنقة  الدكا ي 
 -  2 رقم  مكتب  ب،  مريم  اقامة 

4000  القنيطرة  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

غشت 9 20 تحت رقم 72062.
 00I

QUALIFID - SARL AU 

 SOCIETE FERAHI FRERES -
SOFERAHI

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

QUALIFID - SARL AU
4  ملتقى زنقتي مح د القري ج 

م82، إقامة مي وزا مكتب رقم   ، 
4000 ، القنيطرة املغرب

 SOCIETE FERAHI FRERES -
SOFERAHI شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زاجية زنقة 
مبارك سكا ي ج زنقة غاندي ج زنقة 
شالة، إقامة مريم ب، مكتب رقم 

2 - 4000  القنيطرة املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 101

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 02 شتن15 9 20 تقرر إنشاء 
فرع  تابع للشركة  تحت التد ية - ج 
الكائن بالعنوان حي لعدير، شارع ابن 
خلدجن، ع ارة رقم 9، محل رقم   - 
6200  القنيطرة املغرب ج املدي1 من 

طرف الديد(ة) فراحي أواس.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن15    8 بتاريخ  بوزان   االبتدائية 

9 20 تحت رقم 2487.
 0 I

QUALIFID - SARL AU 

 H-B COIFFURE
ESTHETIQUE SPA

إعالن متعدس القرارات

QUALIFID - SARL AU
4  ملتقى زنقتي مح د القري ج 

م82، إقامة مي وزا مكتب رقم   ، 
4000 ، القنيطرة املغرب

 H-B COIFFURE ESTHETIQUE
SPA «شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: 23 زنقة 

أنوال، ع ارة فلوري   ، مكتب رقم 
4 - 4000  القنيطرة املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.14773
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
تم اتخاذ  يونيو  202  املؤرخ في  2 

القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
العنوان:  ا 0  الشركة  مقر  تحويل 
زاجية شارع مح د الديوري ج مبارك 
الدكا ي، إقامة مارينا، ع ارة C مكتب 

رقم 2 - القنيطرة
عل0  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
100 حصة في الشركة  مايلي: تفويت 

لفائدة الديدة بوزيد هجر ج يصبح 
لتغيي1  أكث1 من جاحد  الشركاء  عدس 
القانوني من شركة محدجسة  شكلها 
شركة  إ 0  جاحد  بشريك  املدؤجلية 
القانون  تعديل  محدجسة املدؤجلية. 
معا:  الشريكين  ليتض ن  امسا�سي 
100 حصة ج  -بنعلي بدرالدين ي لك 
الديدة بوزيد هجر ت لك 100 حصة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل0 مايلي: 
ب بالغ  الشركة  في  الشركاء  يداهم 
نقدا، ك ا يلي: -بنعلي بدرالدين ي لك 
سرهم ج الديدة بوزيد هجر   10000

ت لك 10000 سرهم.
عل0  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
مايلي: رأس ال الشركة حدس في مبلغ 
  000 إ 0  مقدم  سرهم    00000
للواحدة:   سرهم    00 بقي ة  حصة 
في الشركة، ك ا  موزعة بين الشركاء 
 100 ي لك  بدرالدين  -بنعلي  يلي: 
-الديدة بوزيد هجر ت لك  حصة ج 

100 حصة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 04 نون15 

 202 تحت رقم 88904.
 02I

QUALIFID - SARL AU 

FATI SPORT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

QUALIFID - SARL AU
4  ملتقى زنقتي مح د القري ج 

م82، إقامة مي وزا مكتب رقم   ، 
4000 ، القنيطرة املغرب

FATI SPORT شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 7 زنقة 

سبتة، إقامة رامي شقة 8 - 20000 
الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 946  
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الشريك  قرار  ب قت�سى 
 20 1 سأن15   21 في  الوحيداملؤرخ 
مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 
 FATI محدجسة ذات الشريك الوحيد 
  0.000 رأس الها  مبلغ    SPORT
 7 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
 -  8 شقة  رامي  إقامة  سبتة،  زنقة 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   20000

ل : العدر.
زنقة   7 ج حدس مقر التصفية ب 
 20000 -  8 إقامة رامي شقة  سبتة، 

الدار البيضاء املغرب. 
ج عين:

ج  بغباغ  فاط ة   الديد(ة) 
زنقة  عبدهللا  موالي  حي  عنوانه(ا) 
9   رقم 1 عين الشق 20000 الدار 
البيضاء املغرب ك صفي (ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2020 تحت رقم 732768.

 03I

املدتامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

SECU EXPERT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

املدتامنة الشرقية لتقنيات 
املحاسبة

شارع مح د عبده اقامة ح زة رقم 
8  مكرر الطابق الثاني رقم 7 ، 

60000، جأدة املغرب
SECU EXPERT شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

مح د ابن عبد هللا زاجية الزالقة 
الطابق الثالث شقة رقم 7 - 60000 

جأدة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38389

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   02
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 SECU  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.EXPERT
امن ج   -  : غرض الشركة بإيجاز 

حراسة.
زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الزالقة  زاجية  هللا  عبد  ابن  مح د 
الطابق الثالث شقة رقم 7 - 60000 

جأدة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
210 حصة    : الديد مني1 بكوش  

بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديد خالد بكوش :  210 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد مني1 بكوش عنوانه(ا) زنقة 
مليلية رقم 13 60000 جأدة املغرب.
  8 الديد خالد بكوش عنوانه(ا) 
تراب   78 90 ساند   أورج  ك  س 

فرندا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد مني1 بكوش عنوانه(ا) زنقة 
مليلية رقم 13 60000 جأدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    6 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

 202 تحت رقم 3929.
 04I

SOCIETE FIDUL MAJ CONSULTING

STE PITTOU FOOD SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUL MAJ
CONSULTING

شارع موالي احفيظ ميدور ، 

33210، ميدور املغرب

STE PITTOU FOOD SARL شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 220 

تجزئة زيز الريش - 12400 الريش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2847

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  أبريل  202   22

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PITTOU FOOD SARL
م ون   *  : بإيجاز  غرض الشركة 
حفالت  * خدمات مطع ية  * مطعم.

 220  : االأت اعي  املقر  عنوان 

الريش   12400  - الريش  زيز  تجزئة 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : جليد  امل15جك  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  جليد  امل15جك  الديد 

220 تجزئة زيز الريش 12400 الريش 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  جليد  امل15جك  الديد 

220 تجزئة زيز الريش 12400 الريش 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   21 بتاريخ  االبتدائية ب يدلت  

 202 تحت رقم 199/2021.

 01I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

TAMUDA SKY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle A2CM  sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
سياموند، الطابق امجل ، مكتب  رقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب
TAMUDA SKY شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الطريق 
الوطنية رقم 28 ،إقامة حدائق 
مرأان الطابق االر�سي بلوك س - 
تطوان - - 93000 تطوان املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 9019

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 03 نون15  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
،إقامة   28 رقم  الوطنية  «الطريق 
حدائق مرأان الطابق االر�سي بلوك 
س - تطوان - - 93000 تطوان املغرب» 
إ 0 «شارع فاس ركن ابن طفيل إقامة 
رقم  مكتب  امجل  الطابق  سياموند 
90000 طنجة    - بلوك ب  طنجة    3

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   26 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 202 تحت رقم 294 .
 06I

BUSINESS CENTER.COM

IRIS PLUS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 20390، 
الدارالبيضاء املغرب

IRIS PLUS شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 
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املومن رقم 236 شارع باسكي اقامة 
ف8 الطابق الثاني  رقم 6، - 20390 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
123761

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   27
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 IRIS  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PLUS
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب جفي الخارج:
الطبية  جامأهزة  املنتجات  توزيع 
جشبه  جالصيدالنية  جالجراحية 

الطبية.
جامللحقات  اإلمداسات  جشراء  بيع 
جشبه  الطبية  االستهالكية  جاملواس 

الطبية.
 ، التقنية  املعدات  استي1اس 
جاملدتشفيات الطبية ، جاملداعدات 

الطبية ، جمعدات التعقيم ؛
العياسات  جتجهيز  مرافق 

جاملخت15ات جاملدتشفيات.
كافة  جتدويق  جتصدير  استي1اس 

املنتجات في املجال الصحي.
النظافة  منتجات  جشراء  بيع 
جالعناية  التج يل  جمدتحضرات 

بالج ال ؛
إنجاز كافة الخدمات في املجاالت 

املذكورة أعاله.
جطنية  تجارية  عالمة  أي  ت ثيل 
جسجلية في مختلف مجاالت النشاط ؛

االستي1اس  تجارة  ع ليات  أ يع 
جأ يع املنتجات الخام   ، جالتصدير 
أ يع  جاستغالل   ، املصنوعات  أج 
الصناعات جأ يع امع ال التجارية؛

جالخدمات  النقل  إسارة 
اللوأدتية ؛

التعاقد من الباطن جالوساطة.
تجارة عامة.

االستي1اس جالتصدير.
املعامالت  أ يع   ، أعم  جبشكل 
التجارية جاملالية جاملنقولة جالعقارية 
املتعلقة بشكل مباشر أج غي1 مباشر ، 
كلًيا أج أزئًيا ، بأحد امشياء املحدسة 

أج بأي أشياء م اثلة أج مرتبطة..
عنوان املقر االأت اعي : شارع عبد 
236 شارع باسكي اقامة  املومن رقم 
ف8 الطابق الثاني  رقم 6، - 20390 

الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : بوشتة  طارق  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  بوشتة  طارق  الديد 
 36 رقم  املدفيوي  اسريس  زنقة 

20000 الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  بوشتة  طارق  الديد 
 36 رقم  املدفيوي  اسريس  زنقة 

20000 الدار البيضاء املغرب
الديدة سعاس املرشدي عنوانه(ا) 
29 إقامة الر�سى مج وعة 1 الطابق 
الدار   20202 االلفة   8 الشقة    

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 912 80.
 07I

BUSINESS CENTER.COM

RAIN INVEST
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 20390، 
الدارالبيضاء املغرب

RAIN INVEST شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 
املومن رقم 236 شارع باسكي اقامة 
ف8 الطابق الثاني  رقم 6، - 20390 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
123763

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   27
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 RAIN  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.INVEST
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب جفي الخارج:
• استي1اس ج تصدير،

• التجارة العامة؛
بالج لة  املنتجات  أ يع  شراء   •

جالتجزئة.
مدتحضرات  تدويق   •
التج يل  جمدتحضرات  التج يل 

جاالكددوارات جاملواس االستهالكية.
امزياء  جتوزيع  استي1اس   •

جاملجوهرات جاإلكددوارات.
• توزيع أأهزة الك بيوتر جامأهزة 
االتصاالت  جأأهزة  اإللكت1جنية 

جملحقاتها.
جاستي1اس  جمعالجة  تصنيع   •
جاملنتجات  الغذائية  املواس  جتصدير 

الغذائية الزراعية.
الديارات  غيار  قطع  تدويق   •
جالدراأات النارية بالج لة جالتجزئة.
أ يع  جتصدير  استي1اس  تاأر   •
جالدراأات  الديارات  زيوت  أنواع 

النارية جغي1ها.
• ع ال الصفائح املعدنية جع ال 

الخرسة املعدنية.

جبيع قطع الغيار جاللوازم  شراء   •
املعدات  جبيع  جامسجات  الصناعية 
امع ال  جصيانتها.  امليكانيكية 

امليكانيكية جهيكل الديارة.
• العناصر اإللكت1جنية جالكهربائية 

جالتشغيل اآل ي لل كاتب.
الشخصية  الح اية  معدات   •

جمعدات الدالمة.
املتعلقة  العناصر  أنواع  أ يع   •

بتزيين املنزل جالحديقة.
• مصنوعات من معدن ، صلب ال 
يصدأ ، أملنيوم ، زأاج ، بالستيك….؛
جالخدمات  النقل  إسارة   •

اللوأدتية.
• اللوازم املكتبية جاإلسارية جاملواس 

االستهالكية.
• بيع أ يع الخدمات.

ت ثيل أي عالمة تجارية جطنية   •
جسجلية في مختلف مجاالت النشاط.

تدويق أي منتج أج تخزينه أج   •
شرائه أج بيعه.

املشاريع  أ يع  سراسة   •
جاملشاركة في أ يع الشؤجن التجارية 
أج  جاملنقولة  املالية  جالصناعية 
أج  مباشر  بشكل  املتعلقة  العقارية 
غي1 مباشر بغرض الشركة أج التي قد 

تدهل توسع الشركة جتطويرها.
املعامالت  أ يع   ، أعم  جبشكل 
التجارية جاملالية جاملنقولة جالعقارية 
املتعلقة بشكل مباشر أج غي1 مباشر ، 
كلًيا أج أزئًيا ، بأحد امشياء املحدسة 

أج بأي أشياء م اثلة أج مرتبطة..
عنوان املقر االأت اعي : شارع عبد 
236 شارع باسكي اقامة  املومن رقم 
ف8 الطابق الثاني  رقم 6، - 20390 

الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
م  ابراهيم  الكريم  عبد  الديد 
سرهم    00 بقي ة  حصة    .000   :

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
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م  ابراهيم  الكريم  عبد  الديد 

االمريكية  املتحدة  جاليات  عنوانه(ا) 

      امريكا امريكا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

م  ابراهيم  الكريم  عبد  الديد 

االمريكية  املتحدة  جاليات  عنوانه(ا) 

      امريكا امريكا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 913 80.

 08I

كباسكاف

EUROFERRO

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

كباسكاف

49 شارع الجيش امللكي 

الطابق4رقم3  ، 62000، الناضور 

املغرب

EUROFERRO شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املطار 

شارع اقلعيين - 62000 الناضور 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1307

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  نون15  202    6 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

عبدهللا  (ة)  الديد  تفويت 

الح داجي 300 حصة اأت اعية من 

(ة)  الديد  300 حصة لفائدة   أصل 

نون15    1 سلي ان الح داجي بتاريخ 

.202 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 24 نون15 

 202 تحت رقم 4462.

 09I

كباسكاف

EUROFERRO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة 

كباسكاف
49 شارع الجيش امللكي 

الطابق4رقم3  ، 62000، الناضور 
املغرب

EUROFERRO شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي حي املطار 
شارع اقلعيين - 62000 الناضور 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1307

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 1  نون15  202 ت ت إضافة 
إ 0 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :
 Commercialisation et
 distribution des articles de
 quincaillerie en général en
 gros ou en demi gros et import

.export
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 24 نون15 

 202 تحت رقم 4464.
  0I

SUD EST CONSEIL

 PEARL MARRAKECH REAL(
INVEST  (PMRI

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

SUD EST CONSEIL
 Immeuble Dahir B, Apt 16,

 Bd Hassan II,  Hay Hassani ،
40130، Marrakech maroc

 PEARL MARRAKECH REAL(
INVEST  (PMRI شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة ظهي1 

ب الشقة 6  شارع الحدن الثاني 
الحي الحدني - 30 40 مراكش  

املغرب 

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 20607

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   20
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 PEARL MARRAKECH REAL(

.INVEST  (PMRI
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البناء  جمعدات  مواس  تاأر   - عقاري 
الخشب  نجارة   - جامشغااللع ومية 
جامملنيوم - مقاجل امشغال املختلفة 

اج البناء -  التصدير ج اإلستي1اس.
ع ارة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الحدن  شارع    6 الشقة  ب  ظهي1 
الثاني الحي الحدني - 30 40 مراكش  

املغرب .
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

000.000.  سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.000   : الديد رضوان العدري 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديد بغداس الحضراجي :  1.000 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد رضوان العدري عنوانه(ا) 
بن  طارق  شارع  الزهراء  فاط ة  حي 
زياس رقم  22  90070 طنجة املغرب .
الحضراجي  بغداس  الديد 
 -   41 ليفيندتانالن  عنوانه(ا)  

BV3122 أجثريخت هولندا .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد رضوان العدري عنوانه(ا) 
بن  طارق  شارع  الزهراء  فاط ة  حي 
زياس رقم  22  90070 طنجة املغرب 
الحضراجي  بغداس  الديد 
  -   41 ليفيندتانالن  عنوانه(ا)  

3122BV أجثريخت هولندا 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم   299 .
   I

FYM HOLDING

FYM HOLDING
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

FYM HOLDING
7  شارع عبد هللا بن ياسين إقامة 
ش س الدار البيضاء ، 20210، 

الدار البيضاء املغرب
FYM HOLDING شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 7  شارع 

عبد هللا بن ياسين إقامة ش س 
الدار البيضاء - 20210 الدار 

البيضاء  املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم  شتن15  202   21 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم»    9.900.000»
«00.000  سرهم» إ 0 «20.000.000 
تقديم حصص    : عن طريق  سرهم» 

نقدية أج عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر  202 تحت رقم 64 791.
  2I

IFCG CONSULTING SARL

 HADDOU DISTRIBUTION
SARLAU

إعالن متعدس القرارات

IFCG CONSULTING SARL
 24BIS LOT KADIRI BP N°

 302 BERRECHID ، 26100،
BERRECHID MAROC

 HADDOU DISTRIBUTION
SARLAU «شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: 39 شارع 
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الاليافوت الدار البيضاء 39 شارع 
الاليافوت الدار البيضاء 20000 

الدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.36737 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 26 نون15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
تفويت 00  حصة بقي ة 00  سرهم 

للديد مح د فهمي 
قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 
استقالة املدي1 الحا ي ج تعيين مدي1 

أديد
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
الذي ينص عل0   :  6 بند رقم بند 
حدج  حافض  الديد  تفويت  مايلي: 
سرهم    00 بقي ة  حصة  ل00  

للحصة للديد مح د فهمي 
34: الذي ينص عل0  بند رقم بند 
مايلي: استقالة املدي1 الديد حافض 
فهمي  مح د  الديد  تعيين  ج  حدج 

مدي1ا أديدا 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت  202 تحت رقم 29406.

  3I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

MAN & TIM TOURS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 0000 ، مكناس املغرب
MAN & TIM TOURS  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة ب 
اج22 الشقة 20 املنصور 2 باء 2  
مكناس  - 10010 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعداس القانون  أكتوبر  202    2

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 MAN  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

. & TIM TOURS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املدتخدمين للغي1 .

ع ارة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

  2 باء   2 20 املنصور  ب اج22 الشقة 

مكناس  - 10010 مكناس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 110   : الديد منصوري مح د  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

 410   : ت زجأت  انس  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد منصوري مح د  عنوانه(ا) 

شارع الشهيد الوأدي مصطفى    6

 2 طابق   376 الرقم  االمل  تجزئة 

طنجة 10010 طنجة املغرب.

عنوانه(ا)  ت زجأت  انس  الديد 

حي بنكي1ان زنقة 10  رقم 23 طنجة 

10000 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد منصوري مح د  عنوانه(ا) 

شارع الشهيد الوأدي مصطفى    6

 2 طابق   376 الرقم  االمل  تجزئة 

طنجة 10010 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

28 أكتوبر  بتاريخ  التجارية ب كناس  

 202 تحت رقم 4637.

  4I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

MAN
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 0000 ، مكناس املغرب
MAN  شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة ب 
اج22 الشقة 20 املنصور 2 باء 2  
مكناس - 10000 مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14167
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  نون15  202   08 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
انس ت زجأت  (ة)  تفويت الديد 
أصل  من  اأت اعية  حصة   410
410 حصة لفائدة  الديد (ة) مح د 

منصوري بتاريخ 08 نون15  202.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون15   08 بتاريخ  ب كناس   التجارية 

 202 تحت رقم 4804.
  1I

dricom

STE CHILLOUTSURF SARL
إعالن متعدس القرارات

dricom
 BLOC F1N°147 cite DAKHLA

 AGADIR ، 80060، AGADIR
MAROC

 STE CHILLOUTSURF SARL
«شركة ذات املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: حي 
تيداليوين ت راغت اجرير اكاسير - 

80000 اكاسير املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.39193

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 23 غشت  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

تفويت 100 حصة  من طرف الديد 

لفائدة الديد  عبدهللا  أمين كيناني  

أمزيان 

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

عبدهللا أمزيان مدي1  تعيين الديد  

الشركة ملدة غي1 محدجسة  مع أ يع 

الصالحيات التوقيع بشكل منفرس في 

الحدابات البنكية للشركة.

قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 

منصب  من  كيناني  أمين  إستقالة 

مدي1 الشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص عل0 مايلي: 

لوند  حصة    100 أمزيان  عبدهللا 

ماريو سيفرج  100 حصة  

عل0  ينص  الذي   : 3 رقم  بند 

عبدهللا أمزيان  تعيين الديد   مايلي: 

مع  مدي1 الشركة ملدة غي1 محدجسة  

بشكل  التوقيع  الصالحيات  أ يع 

منفرس في الحدابات البنكية للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   21 بتاريخ  التجارية باكاسير  

 202 تحت رقم 06923 .

  6I

BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES DIVERSES

 BUREAU D’ETUDES

TECHNIQUES DIVERSES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUREAU D’ETUDES

TECHNIQUES DIVERSES

28 اشبار مركز الزرارسة ، 31402، 

تاهلة املغرب

 BUREAU D’ETUDES

TECHNIQUES DIVERSES شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي  28 اشبار 

الزرارسة املركز - 31402 تاهلة 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4739

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   20 8 شتن15   20

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 BUREAU D’ETUDES  :

.TECHNIQUES DIVERSES

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الع ارة  في  التقنية  الدراسات 

جامشغال الع ومية.

 28   : االأت اعي  املقر  عنوان 

اشبار الزرارسة املركز - 31402 تاهلة 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

  00   : عث ان  ق يشو  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  عث ان  ق يشو  الديد 

انزران  بي1  شارع  الفالحي  الدكن 

31000 تازة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  عث ان  ق يشو  الديد 

انزران  بي1  شارع  الفالحي  الدكن 

31000 تازة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتازة  بتاريخ - تحت رقم -.
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ADVALORIS 

 JAMAL MAKHLOUFI SARL 
AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

 JAMAL MAKHLOUFI SARL AU 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 0  زنقة 

الحرية طبقة 3 رقم 1 الدار البيضاء 
- 20 20 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
123643

  2 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  أكتوبر  202 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
.JAMAL MAKHLOUFI SARL AU

أ يع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جاالستشارات  التدريب  خدمات 
جالدعم املوأهة للشركات جاإلسارات 
أج  العامة  القانونية  جالكيانات 
يتعلق  في ا  جامفراس  الخاصة 
ب جاالت تركيبات امسنان جامنشطة 

امل اثلة.
زنقة    0  : عنوان املقر االأت اعي 
الحرية طبقة 3 رقم 1 الدار البيضاء - 

20 20 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : مخلوفي  أ ال  الديد 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  مخلوفي  أ ال  الديد 
رقم 3  شارع طان طان طابق 3 شقة 
البيضاء  الدار    20013 بوركون   9

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  مخلوفي  أ ال  الديد 
رقم 3  شارع طان طان طابق 3 شقة 
البيضاء  الدار    20013 بوركون   9

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 883 80.
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ع ر بلغريب

CONELTRA TRAVAUX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة 

ع ر بلغريب
71 شارع الحدي ة مكاتب االطلس 

الطابق الثالث املكتب  2 ، 30000، 
فاس املغرب

CONELTRA TRAVAUX شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي حي ال15كاني 
كلم 7 طريق راس املاء بن سوسة 

فاس - 30000 فاس املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.19467

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  أكتوبر  202   27 في  املؤرخ 
نشاط  إ 0  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
بيع ج شراء مواس تجارية من أ يع 

.(NEGOCIANT) امنـواع
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون15   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 5267/2021.
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SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

«EL GHRAA»
إعالن متعدس القرارات

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

«EL GHRAA» «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: 46، شارع 

الزرقطوني، الطابق الثاني، الشقة 

6، - 20210 الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.386263

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 نون15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

- املصاسقة عل0 تفويت الديد يونس 

خالد يحيى أ يع حصصه في الشركة 

لفائدة  اأت اعية)  حصة    000(

 2- اليحديني.  الدالم  عبد  الديد 

تعيين الديد عبد الدالم اليحديني 

ك دي1 للشركة بعد استقالة الديد 

يونس خالد يحيى.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

ينص  الذي   :6-7- 4 رقم  بند 

البنوس الخاصة بحصص  عل0 مايلي: 

الديد عبد  جمدي1 الشركة:  الشركاء 

حصة    000 اليحديني  الدالم 

اأت اعية بقي ة 00  سرهم للحصة. 

تعيين الديد عبد الدالم اليحديني 

ك دي1 جحيد للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 992 80.

 20I
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FUDICAIRE ISMAILI

STE J S M CAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 07 الد ارة 
ES-SMARA MAROC ،72000 ،

STE J S M CAR شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

 AV EL جعنوان مقرها اإلأت اعي
 MAGHRIB EL AARABI N° 90 ES
SEMARA - 72000 الد ارة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.239 
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  نون15  202  في     املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
تفويت الديد (ة) صلوح الج اني 
100 حصة اأت اعية من أصل 100 
الناأم  (ة)  الديد  لفائدة   حصة 

الج اني بتاريخ    نون15  202.
سيدي مح د  (ة)  تفويت الديد 
من  اأت اعية  حصة   100 الج اني 
الديد  لفائدة   حصة   100 أصل 
نون15  الناأم الج اني بتاريخ     (ة) 

.202 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
2  نون15  االبتدائية بالد ارة  بتاريخ 

 202 تحت رقم 235/2021.
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STE BABOUZID

 GROUMPENT DAK
ENERGY

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE MEKKA 1er ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
 GROUMPENT DAK ENERGY

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الوحدة مج وعة E رقم 8 8 العيون 
- 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

39043

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  نون15  202   21

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GROUMPENT DAK ENERGY

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 - املتجدسة  الطاقات   - املحرجقات 

االشغال الك15ى .

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الوحدة مج وعة E رقم 8 8 العيون 

- 70000 العيون املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 100   : املوساجي  الوا ي  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديدة الرباب جلد الرشيد :  100 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد الوا ي املوساجي عنوانه(ا) 

العيون 70000 العيون  املغرب.

الرشيد  جلد  الرباب  الديد 

العيون   70000 العيون  عنوانه(ا) 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد الوا ي املوساجي عنوانه(ا) 

العيون 70000 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   21 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 202 تحت رقم 3603.
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BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

CAPITAL PVC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 0000 ، مكناس املغرب
PVC  00.000 شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الشقة 
  ، الطابق الثاني، الع ارة 2 ، 
شارع القنيطرة، م.ج - 10010 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14799

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   01
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PVC  00.000
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
املختلفة ج البناء، االنعاش العقاري، 

نجارة االملينيوم .
الشقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 ، 2 الع ارة  الثاني،  الطابق   ،  
 10010  - م.ج  القنيطرة،  شارع 

مكناس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : الرفاعي  خالد  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  الرفاعي  خالد  الديد 

الع ارة  الثاني،  الطابق  الشقة   ، 

 10010 م.ج  القنيطرة،  شارع   ، 2

مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  الرفاعي  خالد  الديد 

 10010   2 النصر  تجزئة   81 رقم 

مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   26 بتاريخ  ب كناس   التجارية 

 202 تحت رقم  2 1.

 23I

EXCEL COMPTA SARL AU

PAC GROUPE CONSOTIUM

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مدي1 أديد للشركة

EXCEL COMPTA SARL AU

اقامة جرسة ب الشقة 9 زنقة 

االمام علي الحي الشتوي ، 40000، 

مراكش املغرب

   PAC GROUPE CONSOTIUM

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 

جرسة ب رقم 9 زنقة االمام علي الحي 

الشتوي - 40000 مراكش املغرب.

تعيين مدي1 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.  79 3

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في  0 شتن15  202 تم تعيين 

مدي1 أديد للشركة الديد(ة) كاريرا 

ايمي مارغريث ك دي1 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   26 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29983 .

 24I
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COFISCOM

ASSURANCES BEKKAOUI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

 ASSURANCES BEKKAOUI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 20 شارع 

ابن سينا الشقة رقم   حي بوكراع  - 
63300 بركان املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 939
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 0  أكتوبر  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
«20 شارع ابن سينا الشقة رقم   حي 
بوكراع  - 63300 بركان املغرب» إ 0 « 
رقم 4 الطابق الدفلي زنقة بئ1 انزران 

- 63300 بركان  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  ب15كان   االبتدائية 

 202 تحت رقم  68.
 21I

ائت انية الش ال لل حاسبة ش.م.م

   NOVOCARGO TRANS
نوفوكارغو طرانس

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائت انية الش ال لل حاسبة ش.م.م
الدواني 3 زنقة 29  ج رقم 7  ، 

00 90، طنجة املغرب
   NOVOCARGO TRANS

نوفوكارغو طرانس شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 8 ساحة 

فرندا إقامة طوليدانو الطابق امجل 
رقم 7 طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 20883

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون  شتن15  202   24

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

NOVOCARGO TRANS   نوفوكارغو 

طرانس.

بإيجاز  الشركة  غرض 

 TRANSPORT DE  :

 MARCHANDISES POUR LE

COMPTE D’AUTRUI نقل البضائع 

نيابة عن الغي1.

8 ساحة   : عنوان املقر االأت اعي 

فرندا إقامة طوليدانو الطابق امجل 

رقم 7 طنجة - 90000 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة :  202 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : الديد سفيان الح ري 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد سفيان الح ري عنوانه(ا) 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد سفيان الح ري عنوانه(ا) 

طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر    4 بتاريخ  التجارية بطنجة  

 202 تحت رقم 246990.

 26I

STE ZIZ COMPTA

STE GRIOURGAZ SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE GRIOURGAZ SARL شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي مراب 
املوأوس باملنزل رقم 03 حي ضباط 

الصف بالرشيدية - 12000 
الرشيدية  املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 1431

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون15  202   0 
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GRIOURGAZ SARL
غرض الشركة بإيجاز : الوساطة 

اشغال مختلفة 
املعلوماتية  االليات  تثبيت 

جعدسات الح اية من الدرقة .
مراب   : االأت اعي  املقر  عنوان 
ضباط  حي   03 رقم  باملنزل  املوأوس 
 12000  - بالرشيدية  الصف 

الرشيدية  املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد عبد الكريم امعدجر :  300 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
شريف  املح دي  موالي  الديد 
علوي :  700 حصة بقي ة 00  سرهم 

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

امعدجر  الكريم  عبد  الديد 
الصف  ضباط  حي  عنوانه(ا) 
 12000 الرشيدية   3 مج وعة 

الرشيدية املغرب.
شريف  املح دي  موالي  الديد 
رقم  بركان  شارع  عنوانه(ا)  علوي 
الرشيدية   12000 تجيت   لبني    

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي1ي الشركة:
امعدجر  الكريم  عبد  الديد 
الصف  ضباط  حي  عنوانه(ا) 
 12000 الرشيدية   3 مج وعة 

الرشيدية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 22 نون15 

 202 تحت رقم 2389.
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ارنك

FRUTAS ASIL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ارنك
شارع يوسف ابن تاشفين رقم 4  

 LARACHE ،92000 ،العرائش
املغرب

FRUTAS ASIL شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
املغرب الجديد  الطابق االر�سي رقم 
936  –  - 92000 العرائش املغرب 

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
610 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FRUTAS ASIL
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استي1اس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتصدير املنتجات الزراعية.

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الطابق االر�سي رقم  املغرب الجديد  

936  –  - 92000 العرائش املغرب .

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

000.000,00.  سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد املصطفى زعطوم :  6.000 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

 4.000   : حطقي  سعاس  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

زعطوم  املصطفى  الديد 

عنوانه(ا) تجزئة املغرب الجديد رقم 

936  92000 العرائش املغرب.

عنوانه(ا)  حطقي  سعاس  الديدة 

  771 رقم  الجديد  املغرب  تجزئة 

92000 العرائش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

زعطوم  املصطفى  الديد 

عنوانه(ا) تجزئة املغرب الجديد رقم 

936  92000 العرائش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

رقم  تحت  نون15  202   21

.260   2 0 729 
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D&D CAR

INJOURN EXPORT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INJOURN EXPORT

ملتقى شارعي بن الخيام ج طه 

حدين شارع الد ارة رقم  0  ، 

70000، العيون املغرب

INJOURN EXPORT شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي ملتقي 
شارعي بن الخيام ج طه حدين شارع 
الد ارة رقم  0  - 70000 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39037

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  202    8
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.INJOURN EXPORT
التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة.
ملتقي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
شارعي بن الخيام ج طه حدين شارع 
العيون   70000  - الد ارة رقم  0  

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : ليل0  خليفة  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة خليفة ليل0 عنوانه(ا) حي 
  4 رقم  شارع  3   07 بلوك  العرب 

تكوين اكاسير 80000 اكاسير املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد مصطفى شريف عنوانه(ا) 
املر�سى    63 الوحدة تجزئة االمل رقم 

70000 العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 202 تحت رقم 3559/2021.
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KA

GANTER
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

KA
 KM 22 ROUTE EL JADIDA ،

27223، CASABLANCA MAROC
GANTER شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 

الجديدة كيلوميت221 سار بوعزة جلد 
أبو  - 27223 الدار البيضاء  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 01  1
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   20 9 نون15  في     املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
تفويت الديد (ة) حدن  رضوان  
أصل  من  اأت اعية  حصة    . 90
(ة)  الديد  لفائدة   حصة   2. 00
سأن15   01 بتاريخ  رضوان   عبدهللا 

.20 9
تفويت الديد (ة) حدن  رضوان  
أصل  من  اأت اعية  حصة   9 0
(ة)  الديد  لفائدة   حصة   2. 00
 01 بتاريخ  رضوان   عبداللطیف 

سأن15 9 20.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
  0 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15 9 20 تحت رقم  72296.
 30I

IFCG CONSULTING SARL

 EQUIPEMENTS CARE
COMPANY SARLAU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

IFCG CONSULTING SARL
 24BIS LOT KADIRI BP N°

 302 BERRECHID ، 26100،
BERRECHID MAROC

 EQUIPEMENTS CARE
COMPANY SARLAU شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 277 
تجزئة الكديري الطابق االجل  

صندجق ال15يد رقم 302 برشيد - 
00 26 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 1923

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   0 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 EQUIPEMENTS CARE  :

.COMPANY SARLAU
تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اآلالت جاملعدات الصناعية
 277  : االأت اعي  املقر  عنوان 
االجل   الطابق  الكديري  تجزئة 
 - برشيد   302 رقم  ال15يد  صندجق 

00 26 برشيد املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 099 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة لهو اجعلي عنوانه(ا) سجار 
 22000 ازيالل  جاجيزغت  ايحتاسن 

ازيالل  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديدة لهو اجعلي  عنوانه(ا) سجار 
 22000 ازيالل  جاجيزغت  ايحتاسن 

ازيالل  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   22 بتاريخ  ب15شيد   االبتدائية 

 202 تحت رقم 0 4 .

 3 I
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Sté ATM - art tendance management-sarl

GLOBAL GARDEN SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 Sté ATM - art tendance
management-sarl

شارع قدو مداح،ع ارة 
بنعص ان،شقة 2 تازة تازة 

الجديدة، 31000، تازة املغرب
 GLOBAL GARDEN SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 16 
أاسة موالي يوسف الطابق 3 رقم 
الشقة 4  الدار البيضاء - 20114 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.42 141

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون15  202    1 املؤرخ في 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 
 GLOBAL الوحيد  الشريك  ذات 
GARDEN SARL AU  مبلغ رأس الها 
مقرها  جعنوان  سرهم    00.000
يوسف  موالي  أاسة   16 اإلأت اعي 
الدار    4 الشقة  رقم   3 الطابق 
الدارالبيضاء   20114  - البيضاء 

املغرب نتيجة ل : عدم املرسجسية.
ج حدس مقر التصفية ب  16 أاسة 
رقم الشقة   3 موالي يوسف الطابق 
البيضاء  الدار  البيضاء  الدار    4

20114 الدار البيضاء املغرب. 
ج عين:

الديد(ة) عبد املحدن  بوحشالف 
ج عنوانه(ا) حي املرابطين بلوك   رقم 
6  تازة 31000 تازة املغرب ك صفي 

(ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 16 أاسة 
رقم الشقة   3 موالي يوسف الطابق 

4  الدار البيضاء

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 40697.
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فيدج الفتح

MERHANE L2M
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيدج الفتح
 Rue 16 Novembre VN Fes. 29
 Maroc 29 Rue 16 Novembre
 VN Fes. Maroc، 30000، Fes

املغرب
MERHANE L2M شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 
البدايس عين الشقف - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
703 9

في  0  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم  أكتوبر  202 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MERHANE L2M
مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لنقل البضائع ع15 الشاحنات
كراء الشاحنات بالدائق اج بدجن 

سائق.
سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 30000  - الشقف  عين  البدايس 

فاس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : االشقر  مني1  الديد 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  االشقر  مني1  الديد 
الدكارات   4 رقم  الحبابي  تجزئة   4

30000 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  االشقر  مني1  الديد 
الدكارات   4 رقم  الحبابي  تجزئة   4

30000 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 1226.
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COMPTAMAR EXPERTISE

TYACH TRAVAUX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

COMPTAMAR EXPERTISE
 Casablanca ، 20000،

Casablanca Maroc
TYACH TRAVAUX شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 محج 

مرس الدلطان، الطابق امجل، 
الشقة 3، - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1233 3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  يناير  202   0 
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 TYACH : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.TRAVAUX

زراعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جصيانة الحدائق جاملنتزهات جالقيام 

باع ال مختلفة ج متنوعة .
26 محج   : عنوان املقر االأت اعي 
امجل،  الطابق  الدلطان،  مرس 
البيضاء  الدار   20000  -  ،3 الشقة 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 200.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .200   : يدير  تال  ايت  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
 300   : ابراهيم   ايت تال  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديد ايت تال سعيد :  100 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد ايت تال يدير عنوانه(ا) سجار 
زاكورة   47900 تفتشنا  نعرابن  تونا 

املغرب.
الديد ايت تال ابراهيم  عنوانه(ا) 
 47900 تفتشنا  توناعرابن  سجار 

زاكورة املغرب.
عنوانه(ا)  سعيد  تال  ايت  الديد 
 47900 تفتشنا  نعرابن  تونا  سجار 

زاكورة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد ايت تال يدير عنوانه(ا) سجار 
زاكورة   47900 تفتشنا  نعرابن  تونا 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 379 80.
 34I

AMA FINANCE

SABDEP
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AMA FINANCE
 LOT YOUSRA 137 APPT 5 EL

 OULFA CASABLANCA ، 20200،
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CASABLANCA MAROC
SABDEP شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد(في 
طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
يوسرا 37  الرقم 1 ليداسفة الدار 

البيضاء - 20200 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 87 19
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون15  202    9 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
مبلغ    SABDEP الوحيد  الشريك 
جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 
  37 مقرها اإلأت اعي تجزئة يوسرا 
 - البيضاء  الدار  ليداسفة   1 الرقم 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   20200

ل : اإلغالق الكلي.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
1 ليداسفة الدار  37  الرقم  يوسرا 
البيضاء  الدار   20200  - البيضاء 

املغرب. 
ج عين:

الرح ان   عبد  موالي  الديد(ة) 
 2 تجزئة ال15كة  ج عنوانه(ا)  صبحي  
سيدي مومن الدار   21 رقم   4 زنقة 
البيضاء  الدار   20260 البيضاء 

املغرب ك صفي (ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 772 80.
 31I

GESTION ALJANOUB

MALOUK SERVICES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB

زنقة تطوان حي الدعاسة ع ارة رقم 
2 الطابق الثالث العيون ، 70000، 

العيون املغرب
MALOUK SERVICES شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي  تجزئة 

عصام صوفيا طريق الد ارة  رقم 
 4  العيون - 70000 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3901 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   23
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MALOUK SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : الت1كيبات 
الكهربائية ، أ يع امع ال الكهربائية 
الهندسة   ، البناء   أع ال   ، العامة 
املدنية ، غرق جحفر اآلبار ، الدباكة 

ج التكييف ... .
تجزئة    : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم  الد ارة   عصام صوفيا طريق 
العيون   70000  - العيون    4 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد عبد املنعم ملوك :  000.  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد عبد املنعم ملوك عنوانه(ا) 
صوفيا  عصام  تجزئة  القدس  حي 
العيون  رقم  20  اشياف  جاس  زنقة 

70000 العيون املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد عبد املنعم ملوك عنوانه(ا) 

صوفيا  عصام  تجزئة  القدس  حي 
العيون  رقم  20  اشياف  جاس  زنقة 

70000 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   21 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 202 تحت رقم 3597/2021.

 36I

GESTION ALJANOUB

TAFOUDARET IMO
إعالن متعدس القرارات

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي الدعاسة ع ارة رقم 

2 الطابق الثالث العيون ، 70000، 

العيون املغرب

TAFOUDARET IMO «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: زنقة 
املعل0 رقم 10 قيدارية النج اجي 

العيون - - العيون املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.29967

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 نون15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل0  ينص  الذي  رقم  :  قرار 

 HOTEL الشركة  شعار  تغيي1  مايلي: 

الجديد  بالشعار   NAJMAOUI

HOTEL EL GARGARAT

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل0  ينص  الذي   :2 رقم  بند 

 HOTEL الشركة  شعار  تغيي1  مايلي: 

الجديد  بالشعار   NAJMAOUI

HOTEL EL GARGARAT

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   26 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 202 تحت رقم 3613/2021.

 37I

FO CONSULTUNG SARL AU

 EXPERT CTCEI-
 ALIMENTATION ET

TERROIRS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA HASSAN ،
100000، RABAT MAROC

 EXPERT CTCEI- ALIMENTATION
ET TERROIRS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي  1  شارع 
امبطال شقة 4 أكدال  - 0000  

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 16 73
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   21
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 EXPERT CTCEI- ALIMENTATION

.ET TERROIRS
: التجارة ج  غرض الشركة بإيجاز 

التصدير .
عنوان املقر االأت اعي :  1  شارع 
  0000  - أكدال    4 شقة  امبطال 

الرباط املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديدة ناأية رججي :  100 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
 100   : اقضاض  أ ال  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  رججي  ناأية  الديدة 
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حدان     0 زنقة املوحدين شقة   22
0000  الرباط املغرب.

الديد أ ال اقضاض عنوانه(ا) 
تازة    31000 اكنول   اشنول  حي 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  رججي  ناأية  الديدة 
حدان     0 زنقة املوحدين شقة   22

0000  الرباط املغرب
الديد أ ال اقضاض عنوانه(ا) 
تازة    31000 اكنول   اشنول  حي 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

 202 تحت رقم 0729 .
 38I

GESTION ALJANOUB

M&J ENERGY
تعيين متصرفين

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي الدعاسة ع ارة رقم 
2 الطابق الثالث العيون ، 70000، 

العيون املغرب
M&J ENERGY «شركة  املداه ة»
جعنوان مقرها االأت اعي: تجزئة 

38 الحي الصناعي املر�سى العيون - - 
العيون املغرب.

«تعيين متصرفين»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 9383
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 نون15  202
خالل  متصرفين  تعيين  تقرر 

الدنوات املالية التالية: 
- 6 سنوات قابلة لتجديد

امشخاص الطبيعيون: 
الديد(ة) عبد هللا زاهر بصفته(ا) 
سبي  ب:  متصرف جالكائن عنوانه(ا) 
العربية  االمارات   81 27 ب  ص 

املتحدة - سبي  االمارات املتحدة
سيدي طيب املوساجي  الديد(ة) 
جالكائن  متصرف  بصفته(ا) 
شارع يعقوب املنصور  ب:  عنوانه(ا) 

رقم 66 العيون - العيون املغرب

الديد(ة) بدم هللا عليها املوساجي 
بصفته(ا) متصرفة جالكائن عنوانه(ا) 

ب: العيون - العيون املغرب
امل ثل   ) االعتباريون  امشخاص 

الدائم): 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   26 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 202 تحت رقم 3612/2021.
 39I

BOUKHRIS &ASSOCIES

 NEW MARINA
CASABLANCA

إعالن متعدس القرارات
NEW MARINA CASABLANCA

شركة مداه ة
رأس ال:  0.000.000 6 سرهم
 CDG مقرها االأت اعي: ع ارة
ساحة موالي الحدن، الرباط

RC n° 78547 – IF N° 40204097
االسارة  مجلس  محضر  ب وأب 

بتاريخ 01 يونيو 2020، تقرر ما يلي:
تعيين الديد مح د رشيد   -
كركاري، جطنيته BK 03391 بصفته 
مدير عام للشركة خلفا للديد مح د 

الشرقاجي الدقاقي.
العام  الج ع  محضر  ب وأب 
 ،2020 يونيو   26 بتاريخ  املختلط 

تقرر ما يلي:
تعيين  عل0  املصاسقة   -
جطنيته  املريني،  ع ر  الديد 
قبل  من  ك تصرف   A340 17
يناير   08 في  املؤرخ  االسارة  مجلس 

.2020
غزالن  الديدة  تعيين   -
خلوفي، جطنيتها  A429409ك تصرفة 

أديدة للشركة. 
الشركة  انحالل  عدم   -
تطبيقا ملقتضيات  النشاط  جمتابعة 
  7-91 من قانون رقم   317 الفصل 
تم  ك ا  املداه ة  بشركات  املتعلق 

تت ي ه جتغيي1ه.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحك ة  لدى  التجاري 
بتاريخ     7882 بالرباط تحت عدس 

29 شتن15 202.
ملخص قصد النشر

 40I

BOUKHRIS &ASSOCIES

 NEW MARINA
CASABLANCA

إعالن متعدس القرارات

NEW MARINA CASABLANCA
شركة مداه ة

رأس ال:  0.000.000 6 سرهم
 CDG ع ارة  االأت اعي:  مقرها 

ساحة موالي الحدن، الرباط
 RC n° 78547 – IF N°

40204097
االسارة  مجلس  محضر  ب وأب 

بتاريخ 30 نون15 2020، تقرر ما يلي:
يونس  الديد  تعيين   -
خلفا   A702704 جطنيته  مي1ان، 
جالية  لبقية  ات يتيم،  عزيز  للديد 
املتصرف املدتقيل ا 0 غاية الج عية 
الع ومية لل صاسقة عل0 الحدابات 
برسم اختتام الدنة املالية املنتهية في 

 3 سأن15  202.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحك ة  لدى  التجاري 
بتاريخ     7883 بالرباط تحت عدس 

29 شتن15 202.
ملخص قصد النشر

 4 I

BOUKHRIS &ASSOCIES

 NEW MARINA
CASABLANCA

إعالن متعدس القرارات

NEW MARINA CASABLANCA
شركة مداه ة

رأس ال:  0.000.000 6 سرهم
 CDG مقرها االأت اعي: ع ارة
ساحة موالي الحدن، الرباط

RC n° 78547 – IF N° 40204097
االسارة  مجلس  محضر  ب وأب 

بتاريخ 28 يونيو 2020، تقرر ما يلي:
ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع   -
بإصدار  سرهم   310.000.000
جاملحررة  املكتتبة  سهم   3.100.000
كاملة عن طريق اسماج سيون الشركة 

املحدسة املقدار جاملدتحقة.
لرفع  النهائي  االنجاز  معاينة   -
رأس ال الشركة ب بلغ 310.000.000 

سرهم لرفعه من مبلغ 260.000.000 
سرهم ا 0 مبلغ 0.000.000 6 سرهم.

- معاينة تحيين البند 7 من النظام 
االسا�سي. 

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحك ة  لدى  التجاري 
بتاريخ     7884 بالرباط تحت عدس 

29 شتن15 202.
ملخص قصد النشر

 42I

BOUKHRIS &ASSOCIES

 NEW MARINA
CASABLANCA

إعالن متعدس القرارات

NEW MARINA CASABLANCA
شركة مداه ة

رأس ال:  0.000.000 6 سرهم
 CDG مقرها االأت اعي: ع ارة
ساحة موالي الحدن، الرباط

RC n° 78547 – IF N° 40204097
االسارة  مجلس  محضر  ب وأب 

بتاريخ 08 يناير 2020، تقرر ما يلي:
تعيين الديد ع ر املريني،   -
خلفا  ك تصرف   A340 17 جطنيته 

للديد عبد اللطيف زغنون.
مامون  الديد  تعيين   -
 A723 66 جطنيته  العلمي،  لحليمي 

بصفته رئيس مجلس االسارة
مح د  الديد  تعيين   -
جطنيته  الدقاقي،  الشرقاجي 
A321490 بصفته مدير عام للشركة.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحك ة  لدى  التجاري 
بتاريخ  بالرباط تحت عدس  788   

29 شتن15 202.
ملخص قصد النشر

 43I

مكتب امستاس لحلو

SMART›EEZ
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

مكتب امستاس لحلو
 Rue Ali ben Abi Taleb, 37

 Résidence Parisette Quartier
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 ،Parc de la Ligue Arabe ، 20000
الدارالبيضاء املغرب

SMART›EEZ شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي  8 شارع 
مرس الدلطان الطابق الرابع  - 

20000 الدارالبيضاء  املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3063 7

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم  أكتوبر  202    3 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
 20.000» أي من  سرهم»    00.000»
عن  سرهم»    20.000» إ 0  سرهم» 
أج  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 764 80.
 44I

STE L ORIENTAL DE TUYAUTERIE INDU

 L›ORIENTAL DE
 TUIYAUTERIE

 INDUSTRIELLES ASS ET
FOURT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية
 STE L ORIENTAL DE
TUYAUTERIE INDU

 LT NAKHIL HAY EL QODS 8
 ETAGE 2 APPT 6 OUJDA 8 LT

 NAKHIL HAY EL QODS ETAGE
APPT 6 OUJDA، 60000 2، جأدة 

املغرب
 L›oriental de tuiyauterie

industrielles ASS et Fourt شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
 LT 8 : جعنوان مقرها اإلأت اعي

 NAKHIL HAY EL QODS ETAGE
APPT 6 OUJDA - 60000 2 جأدة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.36 19

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر  شتن15  202   30 في  املؤرخ 
 L’oriental de tuiyauterie حل 
شركة   industrielles ASS et Fourt
ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
  00.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
 LT 8 سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي
 NAKHIL HAY EL QODS ETAGE
APPT 6 OUJDA - 60000 2 جأدة 
الهدف  لعدم تحقيق  نتيجة  املغرب 
مهام الديد مح د زجناقي  .جتم انهاء 
بنجاح  ت ت  التي  التصفية  لع لية 
أ يع  اغالق  جتم  اعاله  بتاريخ 

الع ليات جاعالن االغالق.
ج عين:

ج  زجناقي  مح د   الديد(ة) 
حي القدس ع ارة خضرة  عنوانه(ا) 
جأدة 60000 جأدة املغرب ك صفي 

(ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
 LT  8 جفي  شتن15  202   30 بتاريخ 
 NAKHIL HAY EL QODS ETAGE
APPT 6 OUJDA - 60000 2 جأدة 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر    4 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

 202 تحت رقم 3169.
 41I

مكتب الحدابات ح ل

YAS RAYAN BAT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الحدابات ح ل
20 شارع الداخلة الطابق االجل قرية 

الج اعة ، 20430، الدار البيضاء 
املغرب

YAS RAYAN BAT  شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي  6 محج 

اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االجل - 
20000 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
123469

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    1
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 YAS  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. RAYAN BAT
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
:  6 محج  عنوان املقر االأت اعي 
اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االجل - 

20000 البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد لع يم عبدالغني عنوانه(ا) 

برشيد 00 26 برشيد املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد لع يم عبدالغني عنوانه(ا) 

برشيد 00 26 برشيد املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 160 80 .
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ارنك

IBERRY MARKETING
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

ارنك
شارع يوسف ابن تاشفين رقم 4  

 LARACHE ،92000 ،العرائش
املغرب

IBERRY MARKETING شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

املغرب الجديد رقم 137، الطابق 

االجل الشقة رقم  0 - 92000 

العرائش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3217

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  شتن15  202   29 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

تيم  أ.ج  (ة)  الديد  تفويت 

حصة   2.406 لي تيد  هولدينج 

حصة    4.439 اأت اعية من أصل 

لفائدة  الديد (ة) محدن اس اعيلي 

بتاريخ 8  غشت  202.

تيم  أ.ج  (ة)  الديد  تفويت 

حصة   2.406 لي تيد  هولدينج 

حصة    4.439 اأت اعية من أصل 

لفائدة  الديد (ة) مح د بكا ي بتاريخ 

09 غشت  202.

تفويت الديد (ة) أ.ج تيم هولدينج 

حصة اأت اعية من   2.409 لي تيد 

الديد  4.439  حصة لفائدة   أصل 

  8 بتاريخ  اجبي1ي  اللطيف  عبد  (ة) 

غشت  202.

تيم  أ.ج  (ة)  الديد  تفويت 

حصة   2.406 لي تيد  هولدينج 

حصة    4.439 اأت اعية من أصل 

(ة) كريم رياني بتاريخ  الديد  لفائدة  

7  غشت  202.

تفويت الديد (ة) أ.ج تيم هولدينج 

حصة اأت اعية من   2.406 لي تيد 

الديد  4.439  حصة لفائدة   أصل 

غشت   24 بتاريخ  الزبط  اح د  (ة) 

.202 

تفويت الديد (ة) أ.ج تيم هولدينج 

حصة اأت اعية من   2.406 لي تيد 

الديد  4.439  حصة لفائدة   أصل 

(ة) علي لحلو بتاريخ 24 غشت  202.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

رقم  تحت  نون15  202   26

.260   2 0 7367
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COMPTABLE

SO VORAN

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

COMPTABLE

 N°39 ABDELAZIZ 3TOUARGA

 MEKNES N°39 ABDELAZIZ

 3TOUARGA MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC

SO VORAN شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 79 

حي الرشاس عين تاجأطات - 000 1 

الحاأب املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.29469

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  ماي  202   21 في  املؤرخ 

 SO شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

  00.000 رأس الها  مبلغ    VORAN

اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

 - 79 حي الرشاس عين تاجأطات  رقم 

 : الحاأب املغرب نتيجة ل   1 000

عدم الع ل.

 79 ج حدس مقر التصفية ب رقم 

الحاأب  حي الرشاس عين تاجأطات  

000 1 الحاأب املغرب. 

ج عين:

ج  اندلو�سي  سعيد    الديد(ة) 

عين  الرشاس  حي   79 رقم  عنوانه(ا) 

املغرب  الحاأب   1 000 تاجأطات 

ك صفي (ة) للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   21 بتاريخ  ب كناس   التجارية 

 202 تحت رقم 396.
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Maitre Idriss el khatib

WOK N›ROLL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Maitre Idriss el khatib
 Tetouan Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
WOK N›ROLL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي تاموسة باي 
ال مارينا متجر مطعم   طريق سبتة 

كم 7  - 93000 املضيق املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

306 3
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202     
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 WOK  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.N’ROLL
نشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املطاعم جاملقاهي.
تاموسة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
طريق  مطعم    متجر  مارينا  ال  باي 
املضيق   93000  -   7 كم  سبتة 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد ع ر بولعيون :  60  حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
 280   : الع راني  رضوان  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
280 حصة    : الديد بالبل حاجي 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
  : الحديني  العراقي  يحيى  الديد 
280 حصة بقي ة 00  سرهم للحصة 
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  بولعيون  ع ر  الديد 

مركب ارينا بلوك س 4ع ارة أ رقم 1 
93000 مرتيل املغرب.

الديد رضوان الع راني عنوانه(ا) 
الدويد 93000 هوسينج الدويد.

الديد بالب حاجي عنوانه(ا) شارع 
الحدن 2 ع ارة املوساجي بلوك 2 ط 

2 رقم 4 93000 تطوان املغرب.
الحديني  العراقي  يحيى  الديد 
عنوانه(ا) 96 شارع سقراط ط 4 رقم 

8 20000 الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  بولعيون  ع ر  الديد 
مركب ارينا بلوك س 4ع ارة أ رقم 1 

93000 مرتيل املغرب
الحديني  العراقي  يحيى  الديد 
عنوانه(ا) 96 شارع سقراط ط 4 رقم 

8 20000 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   23 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 202 تحت رقم 3104.
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Maitre Idriss el khatib

JARDIN DE MARTIL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Maitre Idriss el khatib
 Tetouan Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
JARDIN DE MARTIL شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي جالية سنت1 

بلوك 4 ع ارة ب طابق   رقم 0  
عين ملول - 93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
306 7

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   04
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.JARDIN DE MARTIL
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
عنوان املقر االأت اعي : جالية سنت1 
بلوك 4 ع ارة ب طابق   رقم 0  عين 

ملول - 93000 تطوان املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : املرابط  عدنان  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  املرابط  عدنان  الديد 
اقامة  الثاني  الحدن  شارع  الوحدة 

املرابط  9300 مرتيل املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  املرابط  عدنان  الديد 
اقامة  الثاني  الحدن  شارع  الوحدة 

املرابط  9300 مرتيل املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 202 تحت رقم 0 31.
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Maitre Idriss el khatib

COIN DE MARTIL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Maitre Idriss el khatib
 Tetouan Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
COIN DE MARTIL شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي جالية سنت1 

بلوك 4 ع ارة ب طابق   رقم 0  
عين ملول - 93000 تطوان املغرب
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تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

306 1

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  نون15  202   04

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 COIN  : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

.DE MARTIL

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

عنوان املقر االأت اعي : جالية سنت1 

بلوك 4 ع ارة ب طابق   رقم 0  عين 

ملول - 93000 تطوان املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : املرابط  عدنان  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  املرابط  عدنان  الديد 

اقامة  الثاني  الحدن  شارع  الوحدة 

املرابط  9300 مرتيل املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  املرابط  عدنان  الديد 

اقامة  الثاني  الحدن  شارع  الوحدة 

املرابط  9300 مرتيل املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   21 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 202 تحت رقم 3109.

 1 I

sofoget

G.S.A.H
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة
sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
G.S.A.H شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي  19 إقامة 
موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 

العزيز رقم 4 - 4000  القنيطرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
63339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    1
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.G.S.A.H
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عامة ج أع ال البناء
املائية  املجاري  جصيانة  انشاء 

جخطوط امنابيب
زراعة جصيانة الحدائق.

عنوان املقر االأت اعي :  19 إقامة 
موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 
القنيطرة    4000  -  4 رقم  العزيز 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 100   : عايدة   عبدهللا  الديد  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
 100   : احدايني  اح د  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
 100  : عايدة   عبدهللا  الديد  

بقي ة 00  سرهم.
 100  : احدايني  اح د  الديد 

بقي ة 00  سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد  عبدهللا عايدة  عنوانه(ا) 

القنيطرة 4000  القنيطرة املغرب.
الديد اح د احدايني عنوانه(ا) 

القنيطرة 4000  القنيطرة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد  عبدهللا عايدة  عنوانه(ا) 

القنيطرة 4000  القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 29 نون15 

 202 تحت رقم 76 89.
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ASMAA MEDIA GROUP

SBATA AMMENAGEMENT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرجمي بلوك 39 الرقم 

20 ال15نو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

 SBATA AMMENAGEMENT

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 

أنان ياس ين شطر   ع ارة 3 

الطابق 7 - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1094 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  يناير  202    8

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 SBATA : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.AMMENAGEMENT
مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أع ال أج تشييد متنوعة.

اقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 3 ع ارة  شطر    ياس ين  أنان 

الدارالبيضاء   20000  -  7 الطابق 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد نوري مصطفى عنوانه(ا) 
حي طارق زنقة 46 رقم  7 ال15نو�سي 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  أ15ان  نوري  الديد 
حي طارق زنقة 47 رقم 20 ال15نو�سي 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
الديد نوري عبدهللا عنوانه(ا) 3  
ب س 23 س س  20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد نوري مصطفى عنوانه(ا) 
حي طارق زنقة 46 رقم  7 ال15نو�سي 

20000 الدارالبيضاء املغرب
عنوانه(ا)  أ15ان  نوري  الديد 
حي طارق زنقة 47 رقم 20 ال15نو�سي 

20000 الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  202 تحت رقم 781106.
 13I

ايت ربيع

 NEW TECHNOLOGY OF
( BUILDING SLABS ( NTBS

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تحويل املقر االأت اعي للشركة

ايت ربيع
 LOT ALKHALIL 1 NR 99

 MHAMID MARRAKECH ،
60 40، مراكش املغرب

 NEW TECHNOLOGY OF
 ( BUILDING SLABS ( NTBS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي الخليل   
رقم 99 املحاميد  - 60 40 مراكش 

املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.  0127
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ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 03 نون15  202 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

«الخليل   رقم 99 املحاميد  - 60 40 

رقم  «الشقة  إ 0  املغرب»  مراكش 

الكأينة  ع ارة سراركة   3 الطايق   46

يعقوب  شارع  أيليز  املنارة  ب راكش 

املنصور - 40000 مراكش  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   23 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 3030 .

 14I

AFRICA MOROCCO LINKS

AFRICA MOROCCO LINKS

شركة املداه ة

رفع رأس ال الشركة

AFRICA MOROCCO LINKS

 Edifice Perla Oficinas Angle Av

 Oujda et TAN-tan Edifice Perla

 Oficinas Angle Av Oujda et

TAN-tan، 90000، tanger maroc

  AFRICA MOROCCO LINKS

شركة املداه ة

 Edifice جعنوان مقرها اإلأت اعي

 Perla Oficinas Angle Avenue

 Oujda et Avenue Tantan, 11ème

. étage - 90000 tanger maroc

رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

العام  الج ع  ب قت�سى 

ماي  202   06 اإلستثنائي املؤرخ في 

ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع  تم 

أي  سرهم»    40.000.000» قدره 

إ 0  سرهم»   320.000.000» من 

  : عن طريق  سرهم»   460.000.000»

تقديم حصص نقدية أج عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 89 248.

 11I

 STE ETABLISSEMENT LES GRANDS ESPRITS

PRIVE SARL AU

 ETABLISSEMENT LES
GRANDS ESPRITS PRIVE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE ETABLISSEMENT LES
 GRANDS ESPRITS PRIVE SARL

AU
 HAY EL ANDALOUS N° 288

 TIFLET ، 15400، TIFLET
MAROC

 ETABLISSEMENT LES GRANDS
ESPRITS PRIVE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 
االندلس رقم 288 تيفلت تيفلت 

1400  تيفلت املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 081

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون15  202   04
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 ETABLISSEMENT LES GRANDS

.ESPRITS PRIVE
مديرة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مؤسدة .
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
تيفلت  تيفلت   288 رقم  االندلس 

1400  تيفلت املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : الديدة سعاس الحي ر 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
  000  : الحي ر  سعاس  الديدة 

بقي ة 00  سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  الحي ر  سعاس  الديدة 
تيفلت  رقم  1   فيال  االندلس  حي 

1400  تيفلت املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  الحي ر  سعاس  الديدة 
تيفلت  رقم  1   فيال  االندلس  حي 

1400  تيفلت املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   22 بتاريخ  بتيفلت   االبتدائية 

 202 تحت رقم 277.
 16I

CABINET BEN MOKHTAR

 ZEN PAINT MAGHREB
 Précédemment dénommé
KANSAI PAINT MAGHREB

إعالن متعدس القرارات

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC
 ZEN PAINT MAGHREB

 Précédemment dénommé
 KANSAI PAINT MAGHREB

«شركة ذات املدؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: املنطفة 

الحرة لطنحة أجتوموتيف سيتي 
القطعتين 4   ج 6   الجوامعة 
ع الة الفحص أنجرة - 90000 

طنجة املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.67849

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 22 نون15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
بانت  زين   : أديدة  تد ية  اعت اس 

ZEN PAINT MAGHREB مغرب
قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

بانت  كانداي  الشريك  اسم  تغيي1 
 KANSAI PAINT EAST إست فزكو 
بانت  كانداي  أصبح  الذي   FZCO
 KANSAI PAINT ميدل إست فزكو 

MIDDLE EAST FZCO
قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 
اعت اس قانون أسا�سي أديد عوضا 

عن القانون امسا�سي القديم
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 
ج عليه تم تغيي1 الفصل 3 من القانون 

امسا�سي
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 248279.
 17I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

 DELIGHT EVENT
MANAGEMENT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االأت اعي للشركة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد ج عبد 
الكريم الخطابي،ع ارة مركز أع ال 
أليز،  الطابق الثالث، مكتب رقم 

 2 ، 40000، مراكش املغرب
 DELIGHT EVENT

MANAGEMENT شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شــارع 
مــحــ ــد الــخــامــس، إقامة سـيـتي 
بـيـرج، مـكـتـب  رقــم D9 الــطــابــق 

الــخــامــس ، 40000 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.167 3

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 1  شتن15  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
إقامة  الــخــامــس،  مــحــ ــد  «شــارع 
سـيـتي بـيـرج، مـكـتـب  رقــم D9 الــطــابــق 
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40000 مراكش املغرب»  الــخــامــس ، 
الحي  طفيل،  ابن  زنقة   ،208» إ 0 
الصناعي  - 40000 مراكش  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29902 .
 18I

FIDUCIAIRE AL MOSTAKBAL

ISPIRAZIONE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL MOSTAKBAL
 BD LA GIRANDE RES 2000
 2ETG ESC A NO 3 ، 20000،

CASA MAROC
ISPIRAZIONE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 28  
زنقة العرعارالطابق 2 رقم 6 

الدارالبيضاء - 20000 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
49 911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون  ف15اير  202   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ISPIRAZIONE
اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بناء.
عنوان املقر االأت اعي : 28  زنقة 
العرعارالطابق 2 رقم 6 الدارالبيضاء 

- 20000 الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : شامخ  مح د  الديد  
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد  مح د شامخ عنوانه(ا) حي 
 20470   8 رقم   30 املسجد الزنقة 

الدارالبيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد  مح د شامخ عنوانه(ا) حي 
 20470   8 رقم   30 املسجد الزنقة 

الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ف15اير  202 تحت رقم 767184.

 19I

استشارات الدري�سي

C.R INIM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

استشارات الدري�سي
 Avenue des FAR lot ismailia 2
 imm 14 appt 6 VN MEKNES ،

50000، meknes MAROC
C.R INIM شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 

01 تجزئة أنان الزيتون مكناس - 
10040  مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
147 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   28
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 C.R  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.INIM

مقاجلة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عامة للتع ي1

مقاجلة لالشغال املتنوعة جالبناء ج 
امشغال الع ومية..

رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - الزيتون مكناس  01 تجزئة أنان 

10040  مكناس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 340   : رضوان  شفيق  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
 330   : الديد الحدناجي زكرياء 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
330 حصة    : الديد أزكاغ مح د 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  رضوان  شفيق  الديد 
 1  23 بطيط  حامي  مو�سى  آيت 

الحاأب املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  رضوان  شفيق  الديد 
 1  23 بطيط  حامي  مو�سى  آيت 

الحاأب املغرب
زكرياء  الحدناجي  الديد 
ملو  الدطات    7ازنقة  عنوانه(ا) 

ميدلت 14310 ميدلت املغرب
الديد أزكاغ مح د عنوانه(ا) حي 
مرتيل   93 10 شرارسة  شارع  سيزا 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    6 بتاريخ  ب كناس   التجارية 

 202 تحت رقم 4911.
 60I

CABINET BEN MOKHTAR

HR TALENTS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،

90020، TANGER MAROC
HR TALENTS شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : مركز 
 (NORDAMI) امع ال نورسامي

القطعة 43 أ الطابق   املكتب رقم 
0  -    - 90040 طنحة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.64883
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل  نون15  202   23 املؤرخ في 
HR TALENTS شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم    0.000 رأس الها 
امع ال  مركز  اإلأت اعي  مقرها 
 43 القطعة   (NORDAMI) نورسامي 
 - املكتب رقم    -0    أ الطابق   
لقفل  نتيجة  املغرب  طنحة   90040

التصفية.
ج عين:

سجكلوزج ج  كريدتوف   الديد(ة) 
غارسينات  زنقة  تي1،   26 عنوانه(ا) 
سوريدنس   92 10 لبوستول   

فرندا ك صفي (ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
مركز  جفي  نون15  202   23 بتاريخ 
 (NORDAMI) نورسامي  امع ال 
املكتب رقم  أ الطابق     43 القطعة 

   -0   - 90000 طنجة املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم  24828.
 6 I

NOUSSAH CONSULTING

 COMPAGNIE DE
 COMMERCE ET SERVICE

)(CCS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

NOUSSAH CONSULTING
 59BD ZERKTOUNI ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 COMPAGNIE DE COMMERCE
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ET SERVICE (CCS) شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 74  شارع 
موالي يوسف محل 3 - 20000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12272 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   21
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 COMPAGNIE DE COMMERCE

.(ET SERVICE (CCS
مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فضاء  للقهوة.
  74  : االأت اعي  املقر  عنوان 
شارع موالي يوسف محل 3 - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد املختار اجيحيا :  100 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
100 حصة    : الديد حدج اجيحيا 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)   اجيحيا  املختار  الديد 
1  زنقة أورج ساند اقامة الدو�سي 
الدار   20000 فلوري  فال   3 ط 

البيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  اجيحيا  حدج  الديد 
  6 رقم  عزيزي  م ر  الناضور  شارع 

بولو 20000 الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)   اجيحيا  املختار  الديد 
1  زنقة أورج ساند اقامة الدو�سي 
الدار   20000 فلوري  فال   3 ط 

البيضاء املغرب

عنوانه(ا)  اجيحيا  حدج  الديد 
  6 رقم  عزيزي  م ر  الناضور  شارع 

بولو 20000 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 800729.
 62I

عزيز انفوح

SAHL TRAVAUX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

عزيز انفوح
19 زنقة الزرقطوني ارفوس، 12200، 

ارفوس املغرب
SAHL TRAVAUX شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة(في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 61 
شارع موالي اس اعيل - 12200 

أرفوس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2243

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر  يوليوز  202    1 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
رأس الها  مبلغ    SAHL TRAVAUX
مقرها  جعنوان  سرهم   100.000
موالي  شارع   61 رقم  اإلأت اعي 
املغرب  أرفوس   12200  - اس اعيل 

نتيجة ل : عدم امشغال.
 61 ج حدس مقر التصفية ب رقم 
 12200  - اس اعيل  موالي  شارع 

أرفوس املغرب. 
ج عين:

ج  أنصاري  مصطفى   الديد(ة) 
اس اعيل  موالي  شارع  عنوانه(ا) 
(ة)  ك صفي  املغرب  أرفوس   12200

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

أكتوبر  202 تحت رقم  44.
 63I

STE  FIDU  WHITE

BOUSNIN
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

STE  FIDU  WHITE

 RESI  SABRINE  BLOC  F  ETAGE

 1  APPART  1-TAOURIRT ،

65800، TAOURIRT MAROC

BOUSNIN شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 37 

حي النخلة العيون سيدي ملوك  

- 61410 العيون سيدي ملوك  

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.899

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون15  202    7 املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

BOUSNIN  مبلغ رأس الها 00.000  

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

37 حي النخلة العيون سيدي ملوك  - 

61410 العيون سيدي ملوك  املغرب 

الهدف  تحقيق  عدم   : ل  نتيجة 

االأت اعي.

 37 ج حدس مقر التصفية ب زنقة 

 - حي النخلة العيون سيدي ملوك  

61410 العيون سيدي ملوك  املغرب. 

ج عين:

ج  بوسنين  مح د   الديد(ة) 

عنوانه(ا) حي النخلة  الزنقة 44 رقم 

ملوك   سيدي  العيون   61410  09

املغرب ك صفي (ة) للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  -تم   :

21 نون15  االبتدائية بتاجريرت  بتاريخ 

 202 تحت رقم 386/2021.

 64I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

INGTELMA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle A2CM  sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
سياموند، الطابق امجل ، مكتب  رقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب
INGTELMA شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
 BUREAU جعنوان مقرها اإلأت اعي

 G/40, RESIDENCE ASSEDK
 SISE, ANGLE RUES LAHORE ET
 SAYED KOTB TANGER - 90000

طنجة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.13419

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم  نون15  202    4 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم»   2.700.000»
«1.000.000 سرهم» إ 0 «7.700.000 
مقاصة  إأراء    : طريق  عن  سرهم» 
مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج 

املدتحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم  032 .
 61I

CMA GESTION

F.L PATRIMOINE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CMA GESTION
 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE APT°22 RUE IMAM
 ALI HIVERNAGE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

F.L PATRIMOINE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
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الوحيد(في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 34 سرب 
تيزجكارين رياض لعرجس  - 40000 

مراكش  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.44 37

الشريك  قرار  ب قت�سى 
أكتوبر  202   28 في  الوحيداملؤرخ 
مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 
 F.L الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 
رأس الها  مبلغ    PATRIMOINE
مقرها  جعنوان  سرهم    0.000
سرب تيزجكارين رياض   34 اإلأت اعي 
املغرب  مراكش    40000  - لعرجس  

نتيجة ل : ...
34 سرب  ج حدس مقر التصفية ب 
 40000  - تيزجكارين رياض لعرجس  

مراكش  املغرب. 
ج عين:

فرندواز  لكدور    الديد(ة) 
فالي1ين  مونت  شارع  عنوانه(ا)  ج 
0 922 سانت كالجس فرندا ك صفي 

(ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   29 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 8 33 .
 66I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

INGTELMA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأس ال الشركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle A2CM  sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
سياموند، الطابق امجل ، مكتب  رقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب
INGTELMA شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

 BUREAU جعنوان مقرها اإلأت اعي
 G/40, RESIDENCE ASSEDK

 SISE, ANGLE RUES LAHORE ET
 SAYED KOTB TANGER - 90000

طنجة املغرب.
خفض رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.13419

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم  نون15  202    4 في  املؤرخ 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  خفض 
من  أي  سرهم»   2.700.000» قدره 
«7.700.000 سرهم» إ 0 «1.000.000 
عدس   تخفيض   : طريق  عن  سرهم» 

امسهم.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم  032 .
 67I

FUDICAIRE ISMAILI

AGRISMARA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 07 الد ارة 
ES-SMARA MAROC ،72000 ،

AGRISMARA شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

 HAY EL جعنوان مقرها اإلأت اعي
 HASSANI RUE RIBAT EL KHEIR

 N° 08 ES SEMARA - 72000
الد ارة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
21 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AGRISMARA

االع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الفالحية.

 HAY EL  : عنوان املقر االأت اعي 
 HASSANI RUE RIBAT EL KHEIR
 N° 08 ES SEMARA - 72000

الد ارة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 100   : الديد اس اعيل بوينين  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
100 حصة    : الديد اعلي بنغانو 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد اس اعيل بوينين  عنوانه(ا) 
زنقة 03 رقم 4  بلوك ب حي جاس نون 

كل يم 000 8 كل يم املغرب.
عنوانه(ا)  بنغانو  اعلي  الديد 
اقامة سلمى ع ارة س الطابق 3 شقة 

03 مراكش 40000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد اس اعيل بوينين  عنوانه(ا) 
زنقة 03 رقم 4  بلوك ب حي جاس نون 

كل يم 000 8 كل يم املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
26 نون15  االبتدائية بالد ارة  بتاريخ 

 202 تحت رقم 247/2021.
 68I

الشهبوني مح د

SK2ERM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

الشهبوني مح د
شارع املح دية الطابق االجل رقم 

238 تطوان تطوان، 93000، 
تطوان املغرب

SK2ERM شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

املح دية الطابق االجل رقم 238 

تطوان - 93000 تطوان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2872 

الشريك  قرار  ب قت�سى 
نون15  202   02 في  الوحيداملؤرخ 
مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 
  00.000 مبلغ رأس الها    SK2ERM
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
رقم  االجل  الطابق  املح دية  شارع 
238 تطوان - 93000 تطوان املغرب 

نتيجة ل : ظرجف خاصة للشريك .
شارع  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
 238 رقم  االجل  الطابق  املح دية 
تطوان تطوان 93000 تطوان املغرب. 

ج عين:
الديد(ة) اشرف  بكي ج عنوانه(ا) 
شارع محند الورياغلي اقامة يدرى 
 93000 تطوان   3 ش  بلوك ب ط   

تطوان املغرب ك صفي (ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 
شارع املح دية الطابق االجل رقم   :

238 تطوان
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   23 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 202 تحت رقم 3474.
 69I

AUDIT ET SYSTEMES DE GESTION

METRACO  SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

 AUDIT ET SYSTEMES DE
GESTION

  RUE ABDELKRIM KHATTABI
 VN N° 5 FES، 30000، FES

MAROC
METRACO  SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 7  شارع 

أسامة ابن زيد تجزئة املرني�سي 
ص.ب  734  - 30000 فاس املغرب.
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تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 6021
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في  0 ف15اير 2020 تم  تحويل  
املقر االأت اعي الحا ي للشركة من «7  
شارع أسامة ابن زيد تجزئة املرني�سي 
ص.ب  734  - 30000 فاس املغرب» 
إ 0 «27 شارع ابن الخطيب  - 30000 

فاس  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    2 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 5081/2021.

 70I

برجفيد خدمات متعدسة ش.م.م ش ج

AOURACH MARTIL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

برجفيد خدمات متعدسة ش.م.م 
ش ج

شارع مح د ساجس اقامة بدرطابق 
فوق ار�سي رقم 3 تطوان ، 93040، 

تطوان املغرب
AOURACH MARTIL شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الرميالت - 93000 مرتيل املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30171

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   01
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AOURACH MARTIL

مختلف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اشغال البناء

ابرام الصفقات الع ومية .
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الرميالت - 93000 مرتيل املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد ياسين بن يعقوب :  000.  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
يعقوب  بن  ياسين  الديد 
 93000 الرميالت   حي  عنوانه(ا) 

مرتيل املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
يعقوب  بن  ياسين  الديد 
 93000 الرميالت   حي  عنوانه(ا) 

مرتيل املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    1 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 202 تحت رقم 6922.
 7 I

برجفيد خدمات متعدسة ش.م.م ش ج

 AUTO ECOLE EL ASSOUTI
ANJRA

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

برجفيد خدمات متعدسة ش.م.م 
ش ج

شارع مح د ساجس اقامة بدرطابق 
فوق ار�سي رقم 3 تطوان ، 93040، 

تطوان املغرب
 AUTO ECOLE EL ASSOUTI
ANJRA  شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الرسمة 
قرب مقهى الشرجق أ اعة انجرة 

اقليم فحص انجرة  - 93000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2 991

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   04
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 AUTO : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

. ECOLE EL ASSOUTI ANJRA
تعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدياقة.
الرسمة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
انجرة  أ اعة  الشرجق  مقهى  قرب 
اقليم فحص انجرة  - 93000 طنجة 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : الديد العدوتي س ي1 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد العدوتي س ي1  عنوانه(ا) 
 27 رقم   7 زنقة  تدغين  أبل  شارع 

93000 تطوان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد العدوتي س ي1  عنوانه(ا) 
 27 رقم   7 زنقة  تدغين  أبل  شارع 

93000 تطوان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 22 248.
 72I

SOCAGECOM SARL

شركة سرايا كاش
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOCAGECOM SARL

24 زنقة الشيخ شعيب الدكا ي سرب 
الجامع قرب مسجد العتيق 24 زنقة 
الشيخ شعيب الدكا ي سرب الجامع 

قرب مسجد العتيق، 21000، 
خريبكة املغرب

شركة سرايا كاش شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 04 

حي موالي اسريس بولنوار - خريبكة - 
21000 خريبكة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.707
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون15  202   02 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
كاش   سرايا  شركة  الوحيد  الشريك 
سرهم    00.000 رأس الها  مبلغ 
 04 رقم  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
خريبكة   - حي موالي اسريس بولنوار 
 : - 21000 خريبكة املغرب نتيجة ل 

حل الشركة بصفة نهائية.
 04 ج حدس مقر التصفية ب رقم 
حي موالي اسريس بولنوار - خريبكة - 

21000 خريبكة املغرب. 
ج عين:

ج  تحجاري  ياسين   الديد(ة) 
الجديد  الحي   48 رقم  عنوانه(ا) 
املغرب  خريبكة   21000 م.ش.ف 

ك صفي (ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  -تم   :
نون15    7 بتاريخ  االبتدائية بخريبكة  

 202 تحت رقم 111.
 73I

FUDICAIRE ISMAILI

STE VINIC SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
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حي التقدم بلوك 2 رقم 07 الد ارة 
ES-SMARA MAROC ،72000 ،

STE VINIC SARL AU شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
 HAY جعنوان مقرها اإلأت اعي

 LHASSANI RUE LAABIDI OULD
 HMAIM N° 26 ES SEMARA -

72000 الد ارة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2493

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   2 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.VINIC SARL AU
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة.
 HAY  : االأت اعي  املقر  عنوان 
 LHASSANI RUE LAABIDI OULD
 HMAIM N° 26 ES SEMARA -

72000 الد ارة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : الديد يوسف ترحوت 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد يوسف ترحوت عنوانه(ا) 
000 7 بوأدجر  حي انبعاث بوأدجر 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد يوسف ترحوت عنوانه(ا) 
000 7 بوأدجر  حي انبعاث بوأدجر 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
2  نون15  االبتدائية بالد ارة  بتاريخ 

 202 تحت رقم 232/2021.
 74I

STE AGEFICO SARL

LYCEE SHOP
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

STE AGEFICO SARL
2  شارع ع ر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب
LYCEE SHOP شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 
منصور الدهبي رقم 4 - 90000 

طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1 969

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  شتن15  202   24 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
عبدالرحيم  (ة)  الديد  تفويت 
حصة اأت اعية من أصل   20 اتري 
00  حصة لفائدة  الديد (ة) العربي 

يحيا بتاريخ 24 شتن15  202.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
أكتوبر  بتاريخ     التجارية بطنجة  

 202 تحت رقم 246803.
 71I

RDECO

RDECO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

RDECO
36 شارع اسريس االجل الطابق 

الدفلي الرقم 7 ، 20000، 
الدارالبيضاء املغرب

RDECO شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 36 شارع 
اسريس االجل الطابق الدفلي الرقم 

7 - 20000 الدرالبيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 94643

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم  شتن15  202  في  0  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم»   1.000.000»
«3.000.000 سرهم» إ 0 «8.000.000 
مقاصة  إأراء    : طريق  عن  سرهم» 
مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج 

املدتحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر  202 تحت رقم 796012.
 76I

STE AGEFICO SARL

FLASH ALBUMS MAROC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
2  شارع ع ر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب
 FLASH ALBUMS MAROC

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
الحرية رقم 79 - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2093 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  شتن15  202   09
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 FLASH : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.ALBUMS MAROC
امع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفنية للطباعة الرق ية جامجفدت.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
طنجة   90000  -  79 رقم  الحرية 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد الوزاني مح د رشيد :  00  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
رشيد  مح د  الوزاني  الديد 
 79 رقم  الحرية  شارع  عنوانه(ا) 

90000 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
رشيد  مح د  الوزاني  الديد 
 79 رقم  الحرية  شارع  عنوانه(ا) 

90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر    1 بتاريخ  التجارية بطنجة  

 202 تحت رقم 247040.
 77I

fatima zahra

EL FLAMENCO STORE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fatima zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،

30000، FES MAROC
EL FLAMENCO STORE شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 
مكناس تجزئة الهواء النقي 3 تجزئة 
26 اقامة ناسية ملعب الخيل فاس - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
69347

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  غشت  202   06
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مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 EL  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FLAMENCO STORE
غرض الشركة بإيجاز : بيع ج شراء 

املالبس الجاهزة ج االحذية.
طريق   : االأت اعي  املقر  عنوان 
3 تجزئة  النقي  مكناس تجزئة الهواء 
26 اقامة ناسية ملعب الخيل فاس - 

30000 فاس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
100 حصة    : الديد عاسل بنونة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  بنونة  عاسل  الديد 
الدالم  مج ع  البوعنانية  شارع 
موزار    طريق   1 شقة  ع ارة6 ج7  

30000 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
مخلوف  بن  نعي ة  الديدة 
عنوانه(ا) 3 زنقة ابي الوقاس بورمانة 
املدينة الجديدة 30000 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن15  بتاريخ  0  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 3937.
 78I

fatima zahra

STE SAIS PROJET
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

fatima zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،

30000، FES MAROC

STE SAIS PROJET شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 269 

شارع جهران منفلوري   فاس. - 
30000 فاس املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.64447
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 06 أكتوبر  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
شارع جهران منفلوري     269 «رقم 
إ 0  املغرب»  فاس   30000  - فاس. 
«مكتب رقم 4  الطابق الثالث ع ارة 
مكاتب الصفوة شارع الجيش امللكي 
30000 فاس    - زنقة بي1 انزران فاس 

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر  بتاريخ  2  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 4633.
 79I

fatima zahra

 METAL INVEST TRADE
GROUPE

إعالن متعدس القرارات

fatima zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،

30000، FES MAROC
 METAL INVEST TRADE

GROUPE «شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة ذات الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: بلوك 
اليف  3 رقم 249 حي اعوينات 
الحجاج فاس . - - فاس املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.66121
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 02 غشت  202
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
نصف  تفويت  حصص:  تفويت 
التي  ج  الداخي  مراس  الديد  حصة 

تبلغ 100 حصة لفائدة الديد مح د 
بوتخ وين

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 
تعيين الديد مح د بوتخ وين مدي1ا 
أديدا للشركة موازاة مع الديد مراس 

الداخي 
قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي1 
بشريك  املدؤجلية  محدجسية  شركة 
جحيد ا 0 شركة محدجسية املدؤجلية 
قرار رقم 4: الذي ينص عل0 مايلي: 
مع املدير بصالحية  تفويض الشركاء 
الطويل  املدى  عل0  القرجض  عقد 
التجاري  االصل  رهن  ج  املتوسط  ج 

لفائدة مؤسدات القرجض.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل0  ينص  الذي  ج7:   6 رقم  بند 
الداخي  مراس  الديد  حصة  مايلي:  
سرهم)ج حصة   10000) حصة   100
حصة  الديد مح د بوتخ وين100 

)10000سرهم)
عل0  ينص  الذي   : 1 رقم  بند 
املدير  مع  الشركاء  تفويض  مايلي: 
املدى  عل0  القرجض  عقد  بصالحية 
االصل  رهن  ج  املتوسط  ج  الطويل 
التجاري لفائدة مؤسدات القرجض.

عل0  ينص  الذي   :31 رقم  بند 
مايلي: تعيين الديد مح د بوتخ وين 
مع  موازاة  للشركة  أديدا  مدي1ا 

الديد مراس الداخي 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   01 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 4403.
 80I

fatima zahra

AGRO.MF
إعالن متعدس القرارات

fatima zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،

30000، FES MAROC
AGRO.MF «شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: اقامة 

سلي ة ع ارة ك  شقة رقم 2 طريق 
عين الد ن - - فاس املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.4490 
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 3  يوليوز  202
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
رغم  الشركة  استغالل  است رار 

انخفاض راس الها بحوا ي1/4
عل0  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: رفع راس ال الشركة من مبلغ 
سرهم ا 0 مبلغ0000000     00000

سرهم
عل0  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: تخفيض راس ال الشركة  عن 
قدره  ب ا  الخدائر  امتصاص  طريق 
راس ال  ليصبح  9000000سرهم 

الشركة هو 000000 سرهم
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
الذي ينص عل0   :7.8.9 بند رقم 
مايلي: رفع راس ال الشركة من مبلغ 
سرهم ا 0 مبلغ0000000     00000

سرهم
من  الثانية  الفقرة  رقم  بند 
مايلي:  عل0  ينص  الذي   :9 الفصل 
تخفيض راس ال الشركة  عن طريق 

امتصاص الخدائر
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   06 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 تحت رقم 4 44.
 8 I

fatima zahra

M.F PNEUMATIQUE
إعالن متعدس القرارات

fatima zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،

30000، FES MAROC
M.F PNEUMATIQUE «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 48 

تجزئة الدالم طريق صفرج فاس. - - 
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فاس املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.11221

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 3  يوليوز  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
رغم  الشركة  استغالل  است رار 

انخفاض راس الها بحوا ي1/4
عل0  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
رفع رس ال الشركة من مبلغ  مايلي: 
 310000 مبلغ  ا 0  سرهم    00000

سرهم
عل0  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
الشركة   راس ال  تخفيض  مايلي: 
ب ا  الخدائر  امتصاص  طريق  عن 
10000 سرهم ليصبح راس ال  قدره 

الشركة هو 200000سرهم
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
الذي ينص عل0   :7.8.9 بند رقم 
رفع رس ال الشركة من مبلغ  مايلي: 
 200000 مبلغ  ا 0  سرهم    00000

سرهم م
من  الثانية  الفقرة  رقم  بند 
مايلي:  عل0  ينص  الذي   :9 الفصل 
تخفيض راس ال الشركة  عن طريق 

امتصاص الخدائر
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   06 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 3 44.
 82I

CENTRO DE LLAMADAS NORTE

 CENTRO DE LLAMADAS
NORTE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 CENTRO DE LLAMADAS
NORTE

 AVENUE HASSAN II BUREAUX
 ANNAKHIL ETAGE 3 N°24 ،

MAROC 93000، تطوان
 CENTRO DE LLAMADAS

NORTE  شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الحدن الثاني ع ارة مكاتب النخيل 
الطابق الثالث رقم 24  - 93000 

تطوان املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28479

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل  ماي  202    0 في  املؤرخ 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 
 CENTRO الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ     DE LLAMADAS NORTE
جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي شارع الحدن الثاني 
ع ارة مكاتب النخيل الطابق الثالث 
املغرب   تطوان   93000  -   24 رقم 

نتيجة ل : غياب املوارس املالية.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
الحدن الثاني ع ارة مكاتب النخيل 
 93000  -   24 رقم  الثالث  الطابق 

تطوان املغرب . 
ج عين:

ج  ابجطور  اح د  الديد(ة) 
عنوانه(ا) شارع ح زة بن عبد املطلب 
املغرب  تطوان    93000   0 رقم 

ك صفي (ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو  بتاريخ     االبتدائية بتطوان  

 202 تحت رقم  44 .

 83I

FINGEST CONSEIL SARL

 FOURNITURES
ÉLECTRIQUES DE L›ATLAS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL

الحي الصناعي تجزئة املداررقم 
369  مكتب   مراكش ، 40000، 

مراكش املغرب
 FOURNITURES ÉLECTRIQUES
DE L›ATLAS  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي مج ع 

يوسف ابن تاشفين بلوك ج محل 
رقم   شارع االمي1 موالي عبدهللا 

مراكش  - .  مراكش  املغرب 
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 20081

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202    8
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 FOURNITURES ÉLECTRIQUES

. DE L’ATLAS
اإلنارة   •  : غرض الشركة بإيجاز 
أج الكهرباء أج الغاز. (تاأر امأهزة أج 
امسجات أج املدتلزمات الستخدامها).

• تركيبات كهربائية..
مج ع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
محل  ج  بلوك  تاشفين  ابن  يوسف 
عبدهللا  موالي  االمي1  شارع  رقم   

مراكش  - .  مراكش  املغرب .
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : اطل�سي  عل0  الديد  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد  عل0 اطل�سي عنوانه(ا) فيال 
33زنقة قرطبة مجاط   اطل�سي رقم  
مراكش    . مراكش  ش  2النخيل 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد  عل0 اطل�سي عنوانه(ا) فيال 
33زنقة قرطبة مجاط   اطل�سي رقم  
2النخيل ش مراكش .  مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   01 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29204 .
 84I

COMPTA NUMERIQUE

KHECHAN IMMO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTA NUMERIQUE
 RUE IBN AL OUANNANE ,16
 AIN SEBAA , CASABLANCA ،
5060، CASABLANCA MAROC
KHECHAN IMMO شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 

 RUE IBN AL OUANNANE,16
 AIN SEBAA, CASABLANCA

 CASABLANCA 5060
CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
108731

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    6
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KHECHAN IMMO
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
. PROMOTION IMMOBILIÈRE

 RUE,16  : عنوان املقر االأت اعي 
 IBN AL OUANNANE AIN SEBAA,
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 CASABLANCA CASABLANCA
.1060 CASABLANCA MAROC

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 
00.000,00  سرهم، مقدم كالتا ي:

 LAAZARI ABDELHAK الديد 
سرهم    00 بقي ة  حصة   :   .000

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
 LAAZARI ABDELHAK الديد 
 DOUAR OD عنوانه(ا) 
 KHACHAN LAHRAOUINE
.20000 CASABLANCA MAROC

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مدي1ي الشركة:

 LAAZARI ABDELHAK الديد 
 DOUAR OD عنوانه(ا) 
 KHACHAN LAHRAOUINE
20000 CASABLANCA MAROC

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو  202 تحت رقم 784779.
 81I

AL ASSASSE AFFAIRES

 STE AKRAM YASSINE DE
TRAVAUX DIVERS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

AL ASSASSE AFFAIRES
الشقة 1 أ الع ارة 1  الطابق الثاني 
زنقة سبو املدينة الجديدة مكناس ، 

MEKNES MAROC ،771
 STE AKRAM YASSINE DE

TRAVAUX DIVERS شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : البدتان 

3 ع ارة 38 رقم 1  أ جيدالن 
مكناس - 10000 مكناس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3 217

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   20 9 أبريل   30 في  املؤرخ 
 STE AKRAM YASSINE DE حل 
ذات  شركة   TRAVAUX DIVERS
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 
الوحيد مبلغ رأس الها 0.000  سرهم 
 3 جعنوان مقرها اإلأت اعي البدتان 
أ جيدالن مكناس    1 38 رقم  ع ارة 
نتيجة  املغرب  مكناس   10000  -

لظرجف اقتصاسية.
ج عين:

ج  البوعزاجي  خليفة    الديد(ة) 
رقم   38 ع ارة   3 البدتان  عنوانه(ا) 
10000 مكناس املغرب  1  جيدالن  

ك صفي (ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 7  نون15  202 جفي البدتان 3 
ع ارة 38 رقم 1  أ جيدالن مكناس - 

10000 مكناس املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    7 بتاريخ  ب كناس   التجارية 

 202 تحت رقم 377.
 86I

NOVATIS

 MORROCAN HOUSE
 HOLD AND COSMETICS

PROCESSING
إعالن متعدس القرارات

NOVATIS
 Jeesr Industries – Lot Al Baraka

 – Rue Al Wattasiyine – zone
 Industrielle ، 26202، Berrechid

MAROC
 MORROCAN HOUSE HOLD

 AND COSMETICS PROCESSING
«شركة ذات املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 19 شارع 
الزرقطوني الطابق 3 الرقم 8 الدار 

البيضاء 20000 الدارالبيضاء 
املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.342111
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 شتن15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
بعد   ، الع ومية  الج عية  قررت 
س اعها تقرير اإلسارة ، جبعد اإلحاطة 
في  املنتهية  للدنة  املوأزة  بالبيانات 
 3 سيد 15 2020 ، جالتي تظهر صافي 
مركز سلبي ، أقل من ربع رأس املال ، 
أنه ليس هناك حاأة لحل الشركة في 

جقت مبكر.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم -: الذي ينص عل0 مايلي: -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 3 8001.
 87I

CAFIGEC

 TITANIUM MAINTENANCE
ET SERVICES

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
 TITANIUM MAINTENANCE ET
SERVICES شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 زنقة 

مرس الدلطان الشقة 3 الطابق   - 
00 20 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12 289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    0
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 TITANIUM MAINTENANCE ET

.SERVICES

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
أجطوموبيل  تشغيل مؤسدة لصيانة 

املركبات.
زنقة   26  : عنوان املقر االأت اعي 
مرس الدلطان الشقة 3 الطابق   - 

00 20 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 100   : العبا�سي  مح د  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
 100   : خدة  بن  هشام  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد مح د العبا�سي عنوانه(ا) 
 8 اقامة الدالم زنقة افريدي ع ارة 
الدار البيضاء   20 00 ع ب   9 شقة 

املغرب.
الديد هشام بن خدة عنوانه(ا) 
2 شقة  3 شارع سعد بوأ عة طابق 
3 00 20 الدار  6  ال15اق ع ارة س 

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الدعيدي  جصال  الديدة 
ابي  العليا  لقطاطر   93 عنوانه(ا) 

الجعد 00 20 ابي الجعد املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 798918.
 88I

EXAM COMPTES

MS GROUP
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

EXAM COMPTES
 Résidence MIHFAD C, Rue
 d›Alger, 2ème étage Apt 6 ،
26100، BERRECHID MAROC

MS GROUP شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 41 زنقة 
عبد القاسر مفتقار الطابق اآلجل - 
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20000 الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.286469

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  شتن15  202    4 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
أبغاس  مهدي  (ة)  الديد  تفويت 
حصة اأت اعية من أصل    8.400
(ة)  الديد  لفائدة   حصة   46.000
سعيد  رشيد بتاريخ 4  شتن15  202.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
  1 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 800266.

 89I

LAKOME CONSEIL

BE QUIET DEVELOPMENT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LAKOME CONSEIL
 OPERATION BOUSTANE 2

 IMM A N° 10, AVENUE ALLAL
 FASSI ، 40000، MARRAKEECH

MAROC
 BE QUIET DEVELOPMENT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي ٢0٨ الحي 
الصناعي سيدي غانم مكتب ١٧ - 

40000 مراكش. املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 2888

الشريك  قرار  ب قت�سى 
أكتوبر  202   22 في  الوحيداملؤرخ 
مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 
 BE الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 
مبلغ    QUIET DEVELOPMENT
جعنوان  سرهم   10.000 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي ٢0٨ الحي الصناعي 
 40000  -  ١٧ مكتب  غانم  سيدي 
اإليقاف   : املغرب نتيجة ل  مراكش. 

الكامل لنشاط الشركة..

الحي  ب  التصفية  مقر  جحدس 
 -  23 رقم  الح راء  تجزئة  املح دي 

40000 مراكش. املغرب. 
ج عين:

الديد(ة) مح د  قيبو ج عنوانه(ا) 
   4 2047 الشقة  تجزئة الحداس رقم 
ك صفي  املغرب  القنيطرة    4000

(ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    7 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29619 .
 90I

RDECO

ELECTRO LIFE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

RDECO
36 شارع اسريس االجل الطابق 

الدفلي الرقم 7 ، 20000، 
الدارالبيضاء املغرب

ELECTRO LIFE شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 36 شارع 
اسريس   الطابق الدفلي الرقم 7 - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.330 11

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم  شتن15  202  في  0  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم»   2.000.000»
«000.000.  سرهم» إ 0 «3.000.000 
مقاصة  إأراء    : طريق  عن  سرهم» 
مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج 

املدتحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر  202 تحت رقم  79601.
 9 I

fatima zahra

UNIVERS FORMA CENTER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fatima zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،

30000، FES MAROC
 UNIVERS FORMA CENTER

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 
الثالث  رقم 2 زنقة ع ر االسري�سي 
ظهر املهراز شارع الجوالن املدينة 
الجديدة - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
69811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   07
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.UNIVERS FORMA CENTER
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 
خدمة  في  مقاجلة  النداء/  مركز 

معلومات املبيعات.
الطابق   : االأت اعي  املقر  عنوان 
االسري�سي  ع ر  زنقة   2 رقم  الثالث  
املدينة  الجوالن  شارع  املهراز  ظهر 

الجديدة - 30000 فاس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : الديدة زينب الح يدي 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة زينب الح يدي عنوانه(ا) 
حي الراشيدية الزنقة 6 رقم 9 ازجاغة 

العليا 30000 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديدة زينب الح يدي عنوانه(ا) 
حي الراشيدية الزنقة 6 رقم 9 ازجاغة 

العليا 30000 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر    1 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 4116.
 92I

NOVATIS

LAMATEM
إعالن متعدس القرارات

NOVATIS
 Jeesr Industries – Lot Al Baraka

 – Rue Al Wattasiyine – zone
 Industrielle ، 26202، Berrechid

MAROC
LAMATEM «شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: 8 زنقة 
امي ة سايح إقامة لينة الطابق 

1 الرقم 7 - 20000 الدارالبيضاء 
املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.362233
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 يونيو  202
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل0  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
بداع  علي  الديد  ساهم  مايلي: 
بج يع امسهم امل لوكة له في شركة 
«LAMATEM» لصالح شركة قابضة 
 AB VENTURE» يتم إنشاؤها باسم 

 «CAPITAL
قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 
 AB» سخول  عل0  الشركاء  يوافق 
في رأس مال   «VENTURE CAPITAL

الشركة .
قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 
 6 املاستين  تعديل  العام  الج ع  قرر 
جاعت اس  امسا�سي  النظام  من   7 ج 
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النظام امسا�سي للشركة في صيغته 
الجديدة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم -: الذي ينص عل0 مايلي: -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر  202 تحت رقم 797820.
 93I

EXACO

NICE CAPITAL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

EXACO
6 ، زنقة عائشة أم املؤمنين شارع 

موالي الحدن االجل، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

NICE CAPITAL  شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 0 ، زنقة 
الحرية، الطابق، 3 شقة رقم 1  - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4 3403

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 07 شتن15  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
3 شقة  الطابق،  زنقة الحرية،   ، 0»
البيضاء  الدار   20000  -   1 رقم 
 6 املنارالرقم  تجزئة   » إ 0  املغرب» 
–آنفا  البيضاء  ع الة   X مج وعة 

80 20 الدار البيضاء  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن15  202 تحت رقم 2 7988.
 94I

SIMPLCOMPT CONSULTING  

DEMNATE TRANSFERT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING
 APPT N°2 IMM 12 RESIDENCE

 SINE AV.ALLAL EL FASSI ،

40000، MARRAKECH MAROC
DEMNATE TRANSFERT شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي أنان 

املخزن شارع مح د الخامس سمنات 
- 22300 سمنات املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3 01

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   20 7 أبريل    7
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DEMNATE TRANSFERT
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.
أنان   : االأت اعي  املقر  عنوان 
املخزن شارع مح د الخامس سمنات 

- 22300 سمنات املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد عبد العزيز ايت ايكن :   1 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديد هشام بويباجن :  49 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
ايكن  ايت  العزيز  عبد  الديد 
سمنات  الحرفيين  حي  عنوانه(ا) 

22300 سمنات املغرب.
عنوانه(ا)  بويباجن  هشام  الديد 
تجزئة معطى هللا رقم 470  اسكجور 

40000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
ايكن  ايت  العزيز  عبد  الديد 
سمنات  الحرفيين  حي  عنوانه(ا) 

22300 سمنات املغرب

عنوانه(ا)  بويباجن  هشام  الديد 
تجزئة معطى هللا رقم 470  اسكجور 

40000 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   02 بتاريخ  بازيالل   االبتدائية 

7 20 تحت رقم  0 .
 91I

facompta

اوز كومينيكاسيو
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

facompta
 rue kamal mohamed 1 30

 etage casabanca 30 rue kamal
 mohamed 1 etage casabanca،

maroc 20000، الدار البيضاء
اجز كومينيكاسيو شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 22 شارع 
سألة شقة  2 حي الجذر الدار 

البيضاء  الدار البيضاء 20000  
الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 43737
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2020 سأن15    7 في  املؤرخ 
ذات  شركة  كومينيكاسيو  اجز  حل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 
  00.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
 22 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
شارع سألة شقة  2 حي الجذر الدار 
البيضاء  الدار البيضاء 20000  الدار 
البيضاء املغرب نتيجة النتهاء الغرض 

الذي تأسدت الشركة من أأله.
ج عين:

ج  الزراري  العز   ام  الديد(ة) 
بوركون  سألة  زنقة   22 عنوانه(ا) 
البيضاء 2000 الدار البيضاء املغرب 

ك صفي (ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
 22 جفي   2020 سأن15    7 بتاريخ 
شارع سألة شقة  2 حي الجذر الدار 

الدار   2000 الدار البيضاء  البيضاء 
البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 16 38.
 96I

HAPPY COMPTA SARL

FAST JOB
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

HAPPY COMPTA SARL
 LOT YASMINA N° 55 BENI

 MELLAL، 23000، BENI MELLAL
MAROC

FAST JOB شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : حي 
الشرف بلوك 7 رقم  7 الطابق    - 

23000 بني مالل املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.1 4 

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 6  يوليوز  202 تقرر حل 
مدؤجلية  ذات  شركة   FAST JOB
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي حي الشرف بلوك 7 
رقم  7 الطابق    - 23000 بني مالل 
الذي  الغرض  النتهاء  نتيجة  املغرب 

تأسدت الشركة من أأله..
ج عين:

ج  زياسي  عزالدين    الديد(ة) 
عنوانه(ا) حي الشرف بلوك 7 رقم  7 
املغرب  بني مالل    23000 الطابق   

ك صفي (ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
حي  جفي  يوليوز  202    6 بتاريخ 
7 رقم  7 الطابق    -  الشرف بلوك 

23000 بني مالل املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

غشت  202 تحت رقم 897.
 97I
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CORPORATE AUDIT GROUP

CLINIQUE SLAOUI

إعالن متعدس القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP

441, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc

CLINIQUE SLAOUI «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 242 ، 

محج مح د الداسس ، طريق زعي1 

- - الرباط املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 1426 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 04 نون15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  .: الذي ينص عل0 مايلي: 

نعي ة لحلو كشريكة  الديدة  قبول 

أديدة بالشركة

قرار رقم 2.: الذي ينص عل0 مايلي: 

رفع رأس ال الشركة ب بلغ 800.000 

سرهم ليصبح 600.000.  سرهم 

عل0  ينص  الذي   :.3 رقم  قرار 

مايلي: تغيي1 الصفة القانونية للشركة 

لتصبح شركة  محدجسة املدؤجلية

قرار رقم 4.: الذي ينص عل0 مايلي: 

تعديل القانون امسا�سي للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص عل0 مايلي: 

الحصص

بند رقم 8: الذي ينص عل0 مايلي: 

الرأس ال

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   23 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

 202 تحت رقم 9964  .

 98I

مكتب الرياني لل حاسبة

 MENUISERIE AOUAD ET
ASSOCIES

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

مكتب الرياني لل حاسبة
شارع مح د ساجس رقم230  تطوان ، 

93040، تطوان املغرب
 MENUISERIE AOUAD ET

ASSOCIES شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي املالليين 
مزارع مرتيل-تطوان - 93000 تطوان 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21079

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر  أكتوبر  202   26 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
 MENUISERIE AOUAD ET
ASSOCIES  مبلغ رأس الها 00.000  
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
 - مرتيل-تطوان  مزارع  املالليين 
 : ل  نتيجة  املغرب  تطوان   93000

االزمة االقتصاسية.
ج حدس مقر التصفية ب املالليين 
مزارع مرتيل-تطوان - 93000 تطوان 

املغرب. 
ج عين:

ج  عواس  ابراهيم   الديد(ة) 
عنوانه(ا) شارع عبد الرحيم بوعبيد 
املغرب  تطوان   93000 ط  0 

ك صفي (ة) للشركة.
الديد(ة) مح د  ال15جسي موح د 
العوام  بن  الزبي1  شارع  عنوانه(ا)  ج 
 93000  29 رقم  سرب  0   1 زنقة 

تطوان املغرب ك صفي (ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    6 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 202 تحت رقم 6927.
 99I

CORPORATE AUDIT GROUP

CARAVANE IMMO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CORPORATE AUDIT GROUP
441, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم 22 ، 20000، 
casablanca maroc

CARAVANE IMMO  شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 3، زنقة 

سكد وس، الطابق امجل، شقة 
 ، أنفا،   - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.237141

الشريك  قرار  ب قت�سى 
الوحيداملؤرخ في    نون15  202 تقرر 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 
 CARAVANE الوحيد  الشريك  ذات 
  00.000 رأس الها  مبلغ     IMMO
 ،3 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
شقة  الطابق امجل،  زنقة سكد وس، 
البيضاء  الدار   20000  - أنفا،     ، 

املغرب نتيجة ل : ..
زنقة   ،3 ج حدس مقر التصفية ب 
شقة  ،  امجل،  الطابق  سكد وس، 
أنفا،   - 20000 الدار البيضاء املغرب. 

ج عين:
ج  حدج  الزهرة    الديد(ة)  
عنوانه(ا) 3، زنقة سكد وس، الطابق 
الدار   20000 أنفا  شقة  ،  امجل، 
البيضاء املغرب ك صفي (ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 
الطابق امجل،  زنقة سكد وس،   ،3  :

شقة  ، أنفا،  الدار البيضاء
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 662 80.
200I

MATAHRI ABDERRAHIM

H24 EXPRESS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

MATAHRI ABDERRAHIM
01  زنقة جليلي حي الدالم بركان ، 

63300، بركان املغرب
H24 EXPRESS  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 41 زنقة 

يعقوب املنصور الحي الحدني بركان 
- 63300 بركان املغرب 

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8 11

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   09
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 H24  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. EXPRESS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البضائع جطنيا ج سجليا - نقل البضائع 
غي1 مصحوبة - االستي1اس ج التصدير .
زنقة   41  : عنوان املقر االأت اعي 
يعقوب املنصور الحي الحدني بركان 

- 63300 بركان املغرب .
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد حرفي عبد املطلب  :  100 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديد عياسي عبد الكريم  :  100 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
 100  : الديد حرفي عبد املطلب 

بقي ة 00  سرهم.
الديد عياسي عبد الكريم  : 100 

بقي ة 00  سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
املطلب  عبد  حرفي  الديد 
حي   41 رقم  افران  زنقة  عنوانه(ا) 
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االندلس بركان 63300 بركان املغرب 
.الديد عياسي عبد الكريم  عنوانه(ا) 
الحي  املنصور  يعقوب  47زنقة 
الحدني بركان 63300 بركان املغرب .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
املطلب  عبد  حرفي  الديد 
حي   41 رقم  افران  زنقة  عنوانه(ا) 
االندلس بركان 63300 بركان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   22 بتاريخ  ب15كان   االبتدائية 

 202 تحت رقم 667/2021.
20 I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

 ONLINE SERVICES
SOLUTIONS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تغيي1 نشاط الشركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE
 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 ONLINE SERVICES SOLUTIONS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها االأت اعي رقم6  
الطابق الثالت زاجية طريق ابن 

زياس زنقة الحرية اقامة ساني أيليز 
مراكش - 40000 مراكش املغرب.

تغيي1 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  81 7
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تغيي1  نون15  202   09 املؤرخ في 
نشاط الشركة من «جسيط املعامالت 

االسارية» إ 0 «مركز االتصال
تزجيد ج تركيب اأهزة االعالميات

منتوأات  جتصدير  استي1اس 
الصناعة التقليدية

تطوير تكنولوأيا االعالميات».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم  7 3 .
202I

MOROCCO SUPPORT ADVISOR

 MOROCCO SUPPORT
ADVISOR

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

 MOROCCO SUPPORT
ADVISOR

   LOT SAQAR  N°187
 MARRAKECH ، 40070،
MARRAKECH MAROC

 MOROCCO SUPPORT
ADVISOR شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : تجزئة 
سقر رقم 87   -  40070 مراكش 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.49669

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر  أكتوبر  202   21 في  املؤرخ 
 MOROCCO SUPPORT حل 
مدؤجلية  ذات  شركة   ADVISOR
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 
رقم  سقر  تجزئة  اإلأت اعي  مقرها 
87   -  40070 مراكش املغرب نتيجة 

ل- عدم تحقيق االهداف املتوخاة
ج  املالية  الظرجف  نتيجة   -
االقتصاسية الصعبة جكذا غياب اي 

رؤية مدتقبلية جاضحة.
ج عين:

الديد(ة) مح د أمين   الغرفي  ج 
باب الخ يس سرب الجلد  عنوانه(ا) 
املغرب  مراكش    40030   6 رقم 

ك صفي (ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
جفي تجزئة  أكتوبر  202   21 بتاريخ 
مراكش   40070   -   87 رقم  سقر 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29893 .

203I

LE LEGALISTE

ABACUSDICE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

ABACUSDICE شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 71 ،شارع 
أنفا، زاجية زنقة  كلوس سي برجفانس 

،الطابق 9، الشقة ب 8 - 20000 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12248 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   2 
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ABACUSDICE
إعداس،   -  : غرض الشركة بإيجاز 
تطوير، تركيب جبيع حلول تكنولوأيا 

املعلومات.
بيع  تصدير،  استي1اس،  شراء،   -
امأهزة  منتجات  أ يع  جت ثيل 

جالك بيوتر. 
تطوير تطبيقات جبرامج  ابتكار،   -

الحاسوب.
التوأيه جاملشاجرة في  التدريب،   -

مجال تكنولوأيا املعلومات.
- استي1اس جتصدير.

عنوان املقر االأت اعي : 71 ،شارع 
أنفا، زاجية زنقة  كلوس سي برجفانس 
 20000  -  8 ب  الشقة   ،9 ،الطابق 

الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد زهي1 ع وسي :  310 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

  : ضعيف  الرح ان  عبد  الديد 

300 حصة بقي ة 00  سرهم للحصة 

 310   : .الديد مح د عبد الحكيم  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

 - عنوانه(ا)  الديد زهي1 ع وسي  

.-  -

الحكيم   عبد  مح د  الديد 

عنوانه(ا) - - - -.

ضعيف  الرح ان  عبد  الديد 

عنوانه(ا) - - - -.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  ع وسي   زهي1  الديد 

- - - -

الحكيم   عبد  مح د  الديد 

عنوانه(ا) - - - -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

  6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 800101.

204I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

PUR SYSTEM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي1 أديد للشركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA

CONSULTING

 N°31, Lotissement communal,

 Sidi Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC

PUR SYSTEM  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي  قطعة 

2 أانيت 2 الشالالت - 28630 

املح دية املغرب.

تعيين مدي1 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2688
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ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تعيين  نون15  202   02 املؤرخ في 

مدي1 أديد للشركة الديد(ة) شنان 

س ي1 ك دي1 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملح دية  بتاريخ 22 نون15 

 202 تحت رقم 6 24.

201I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

BECH LHOT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االأت اعي للشركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS

6 زنـقـة قــدمــاء الــ ــراكـــشـيــيـن مــكــتــب 

رقـــم  4 أليز ، 40000، مراكش 

املغرب

BECH LHOT شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب 

رقم 4 الطابق الثاني رقم 71 تجزئة 

الزيتون محاميد مراكش. - 40000 

مراكش املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.24281

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تحويل   تم   ماي  202    8 املؤرخ في 

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

«مكتب رقم 4 الطابق الثاني رقم 71 

 - مراكش.  محاميد  الزيتون  تجزئة 

40000 مراكش املغرب» إ 0 «مراكش 

 21 ع ارة  ا  حرف  سيتي   غولف 

مراكش    40000  - مراكش   417 رقم 

املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   21 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29891 .

206I

achaa lahcen

 BUREAU D’INGENIERIE
 D’AMENAGEMENT DIVERS
 ET DE CONSTRUCTION «

« BINADIC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

achaa lahcen
 RES. EL BAKOURI, REZ DE

 CHAUSSEE, N°11 RUE KHALID
 BEN EL OUALID, GUELIZ،

40000، MARRAKECH MAROC
 BUREAU D’INGENIERIE

 D’AMENAGEMENT DIVERS
 ET DE CONSTRUCTION «

BINADIC » شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الحي 
املح دي امرشيش الهدى عالل 

الفا�سي ع ارة ش رقم 3  - 40000 
مراكش املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.49831
الشريك  قرار  ب قت�سى 
نون15  202    1 في  املؤرخ  الوحيد 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع  تم 
من  أي  سرهم»   100.000» قدره 
«100.000.  سرهم» إ 0 «2.000.000 
تقديم حصص    : عن طريق  سرهم» 

نقدية أج عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   26 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29987 .
207I

IZDIHAR CONSEIL

لوكونتواغ دولكونستروسيون 
 Le comptoir de la) 

(construction
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

IZDIHAR CONSEIL
  RÉSIDENCE IBN SINA, N°18-
 izdihar, Marrakech ، 40100،

Marrakech Maroc
 Le)  لوكونتواغ سجلكوندت1جسيون
 (comptoir de la construction

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي زاجية زنقة 

الحرية جابن زياس الرقم   كليز  - 
40000 مراكش  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46201
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  أكتوبر  202    8 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
إلينة  مرين   (ة)   الديد  تفويت 
حصة   281 رماس  سنشيز  كوميز 
حصة   281 أصل  من  اأت اعية 
محب  سيدريك  (ة)  الديد  لفائدة  

البابا بتاريخ 8  أكتوبر  202.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون15   24 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29829 .
208I

HAPPY COMPTA SARL

RANARIM GLOBAL TRAD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

HAPPY COMPTA SARL
 LOT YASMINA N° 55 BENI

 MELLAL، 23000، BENI MELLAL
MAROC

  RANARIM GLOBAL TRAD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : محل 

رقم 7 بيس بلوك 2 حي �سي سالم  - 
23000 بني مالل املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.7879
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
2020 تقرر حل  1  سأن15  املؤرخ في 
RANARIM GLOBAL TRAD  شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد مبلغ رأس الها 0.000  سرهم 

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل رقم 7 
بيس بلوك 2 حي �سي سالم  - 23000 
بني مالل املغرب نتيجة النتهاء الغرض 

الذي تأسدت الشركة من أأله..
ج عين:

ج  سال ي  عبدالرحيم    الديد(ة) 
2 رقم  عنوانه(ا) حي �سي سالم بلوك 
بني مالل املغرب ك صفي   23000 7

(ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
محل  جفي   2020 سأن15    1 بتاريخ 
 - 2 حي �سي سالم   7 بيس بلوك  رقم 

23000 بني مالل املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 04 نون15 

 202 تحت رقم 43  .
209I

ACTUAL

BOUBKARI TRAVC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACTUAL
 BOULEVARD HASSA2 V.N ،

50000، MEKNES MAROC
BOUBKARI TRAVC شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي الرقم 

407  تجزئة بداتين 7 البداتين  - 
10000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
147 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   01
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
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.BOUBKARI TRAVC
مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االشغال املختلفة اج البناء   - مقاجل 

الت1كيبات الكهربایية - املتاأرة.
الرقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - البداتين    7 تجزئة بداتين    407

10000 مكناس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد البوبكاري اسريس :  000.  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
اسريس  البوبكاري  الديد 
عنوانه(ا) الرقم 407  تجزئة بداتين 

7 البداتين  10000 مكناس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
اسريس  البوبكاري  الديد 
عنوانه(ا) الرقم 407  تجزئة بداتين 

7 البداتين  10000 مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    6 بتاريخ  ب كناس   التجارية 

 202 تحت رقم 4916.
2 0I

مكتب الرياني لل حاسبة

EL JOUT EXCHANGE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

مكتب الرياني لل حاسبة
شارع مح د ساجس رقم230  تطوان ، 

93040، تطوان املغرب
EL JOUT EXCHANGE شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة(في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
الجزائر قيدارية الح امة سكان رقم 

4 - 93000 تطوان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8963

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 21 أكتوبر  202 تقرر حل 

 EL شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

مبلغ رأس الها    JOUT EXCHANGE

مقرها  جعنوان  سرهم   100.000

قيدارية  الجزائر  شارع  اإلأت اعي 

الح امة سكان رقم 4 - 93000 تطوان 

املغرب نتيجة ل : االزمة االقتصاسية.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

الجزائر قيدارية الح امة سكان رقم 

4 - 93000 تطوان املغرب. 

ج عين:

ج  املزباغي  هاأر   الديد(ة) 

عنوانه(ا) شارع عبد الرحيم بوعبيد 
تطوان   93000  9 رقم  زنقة الفضاء 

املغرب ك صفي (ة) للشركة.

ج  الجوط  مح د   الديد(ة) 

عنوانه(ا) شارع عبد الرحيم بوعبيد 
زنقة الفضاء رقم 09 93000 تطوان 

املغرب ك صفي (ة) للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15  بتاريخ     االبتدائية بتطوان  

 202 تحت رقم  690.

2  I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

PUR SYSTEM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE AL KIMMA

CONSULTING

 N°31, Lotissement communal,

 Sidi Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC

PUR SYSTEM شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي قطعة 

2 أانيت 2 الشالالت  - 28630  

املح دية املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2688

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  نون15  202   02 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

تفويت الديد (ة) ابراهيم أخطاب 

210 حصة اأت اعية من أصل 210 

بشرى  (ة)  الديد  لفائدة   حصة 

الرحي ني بتاريخ 02 نون15  202.

تفويت الديد (ة) أان كريدتوف 

من  اأت اعية  حصة   100 ايرجل 

(ة)  الديد  100 حصة لفائدة   أصل 

ماري سجمينيك كارتين بي1ي بتاريخ 02 

نون15  202.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية باملح دية  بتاريخ 22 نون15 

 202 تحت رقم 6 24.

2 2I

FIDUBAC SARL

يونيسيرفيس
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مدي1 أديد للشركة

FIDUBAC SARL

62 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة رقم    الناضور

62000، nador maroc

يونيدي1فيس  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي عريض 

الناظور - 62000  الناظور املغرب.

تعيين مدي1 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2963

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم تعيين  نون15  202    9 املؤرخ في 

كرج  الديد(ة)  للشركة  أديد  مدي1 

حدة ك دي1 جحيد

تبعا إلقالة مدي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 23 نون15 

 202 تحت رقم 4416.

2 3I

STE REVCOMPTA

B-LOOK SERVICE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE REVCOMPTA
ع ارة رقم 08 الطابق االجل الشقة 

04 شارع اكرا املدينة الجديدة 
مكناس ، 10000، مكناس املغرب
B-LOOK SERVICE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي الدكان 
رقم 2 الع ارة  4 تجزئة اليدر 

سيدي بوزكري مكناس - 10000 
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14781

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202    2
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.B-LOOK SERVICE
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 TRAVAUX D’IMPRESSION
 NÉGOCE

. IMPORT, EXPORT
الدكان   : االأت اعي  املقر  عنوان 
اليدر  تجزئة  الع ارة  4   2 رقم 
 10000  - مكناس  بوزكري  سيدي 

مكناس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد عزيز محاجي :  00  حصة 

بقي ة 000.  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  محاجي  عزيز  الديد 
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بوفكران   64 رقم  االنوار  تجزئة 
مكناس 10000 مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  محاجي  عزيز  الديد 
بوفكران   64 رقم  االنوار  تجزئة 

مكناس 10000 مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  ب كناس   التجارية 

 202 تحت رقم 1094.
2 4I

CONCENTUS CONSEIL

شركة ليمون سانتر
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONCENTUS CONSEIL
 ANGLE BD ABDELMOUMEN
 ET RUE CHATILA RES KAMAR

 3EME ETAGE ، 20000،
CASABLANCA MAROC

شركة لي ون سانت1 شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 47  شارع 

املقاجمة اقامة انفا الطابق الثاني 
رقم 22 - 20000 الدار البيضاء  

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
123001

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   02
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
شركة   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

لي ون سانت1.
غرض الشركة بإيجاز : أي نشاط 

متعلق باالنعاش العقاري

عنوان املقر االأت اعي : 47  شارع 
املقاجمة اقامة انفا الطابق الثاني رقم 

22 - 20000 الدار البيضاء  املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الدريدري  مصطفى  الديد 
سرهم    00 بقي ة  حصة    .000   :

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الدريدري  مصطفى  الديد 
  6 كلم  الجديدة  طريق  عنوانه(ا) 
ريتض الفقرة رقم 1  اجالس عزجز سار 

بوعزة 20000 الدارالبيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الدريدري  مصطفى  الديد 
  6 كلم  الجديدة  طريق  عنوانه(ا) 
ريتض الفقرة رقم 1  اجالس عزجز سار 

بوعزة 20000 الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 090 80.

2 1I

ste cofiguer sarl

 STE EL HADEF BUTANE
DISTRIBUTION

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc

 STE EL HADEF BUTANE
DISTRIBUTION  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي امللك 
املدمي سار بوحريبة حي النكد 

كرسيف  - 00 31 أرسيف  املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري :

EN COURS 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  غشت  202    6
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE EL : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها
 HADEF BUTANE DISTRIBUTION
-توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

قنينات الغاز
-اشغال مختلفة اج البناء

- االستي1اس جالبيع بالج لة.
امللك   : االأت اعي  املقر  عنوان 
النكد  حي  بوحريبة  سار  املدمي 
كرسيف  - 00 31 أرسيف  املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

00.000,00  سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد الهاسف عبد العا ي  :  80  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
 90   : زجليخة   الهاسف  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
 370   : يامنة   صالحي  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
  80   : سفيان   الهاسف  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديد الهاسف نوفل  :  80  حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
العا ي  عبد  الهاسف  الديد 
هوارة  صالح  اجالس  سجار  عنوانه(ا) 

أرسيف 00 31 أرسيف املغرب.
الديدة الهاسف زجليخة  عنوانه(ا) 
سجار اجالس محند عين الزهرة الدريوش 

62213 الدريوش املغرب.
عنوانه(ا)  يامنة  صالحي  الديدة 
سجار اجالس محند عين الزهرة الدريوش 

62213 الدريوش املغرب .
الديد الهاسف سفيان عنوانه(ا)  

ارين اسبانيا  20301 ارين  اسبانيا .
عنوانه(ا)  نوفل   الهاسف  الديد 
سجار اجالس محند عين الزهرة الدريوش 

62213 الدريوش املغرب .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مدي1ي الشركة:

العا ي   عبد  الهاسف  الديد 
هوارة  صالح  اجالس  سجار  عنوانه(ا) 

كرسيف  00 31 أرسيف املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 26 نون15 

 202 تحت رقم 1203/2021.
2 6I

fatima zahra

FAJR FES TRAVAUX
إعالن متعدس القرارات

fatima zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،

30000، FES MAROC
FAJR FES TRAVAUX «شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 86  
ك  زنقة 7 الحديقة ثغات - - فاس 

املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.11 83

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 02 غشت  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
تفويت حصة الديدة كوثر الدباعي 
الديدة  ا 0  حصة    00 تبلغ  التي  ج 

فاط ة الرشيدي 
قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 
الرشيدي    فاط ة  الديدة  تعيين 

مدي1ة أديدا للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل0  ينص  الذي  ج7:   6 رقم  بند 

مايلي: تفويت حصص
عل0  ينص  الذي   :36 رقم  بند 

مايلي: تعيين مدي1ة أديدة للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   01 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 4402.
2 7I
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STE MAKTAB AL KHADAMAT

C.K.N TRAVAUX SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT
 80BD ABDELKRIM KHATABI
 1ER ETAGE BENI MELLAL ،

23000، BENI MELLAL MAROC
C.K.N TRAVAUX SARL شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي موطنة 

ب ركز االع ال ساي بتجزئة 
العث انية الحي االساري الطابق 
الثالث - 23000 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2 81
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   09
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 C.K.N  : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

.TRAVAUX SARL
اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
موطنة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
ب ركز االع ال ساي بتجزئة العث انية 
الحي االساري الطابق الثالث - 23000 

بني مالل املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 334   : ك وس  بوأ عة  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
 333   : الديد الحدين شتاشني 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديد مح د الناسي :  333 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد بوأ عة ك وس عنوانه(ا) 
سمنات  بولخلف  سيدي  تريكة  سجار 

22300 ازيالل املغرب.
شتاشني  الحدين  الديد 
عنوانه(ا) سجار تريكا سيدي بولخلف 

جلتانة  22300 ازيالل املغرب.
عنوانه(ا)  الناسي  مح د  الديد 
سمنات  بولخلف  سيدي  تركة  سجار 

22300 ازيالل املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد بوأ عة ك وس عنوانه(ا) 
سمنات  بولخلف  سيدي  تريكة  سجار 

22300 ازيالل املغرب
شتاشني  الحدين  الديد 
عنوانه(ا) سجار تريكا سيدي بولخلف 

جلتانة  22300 ازيالل املغرب
عنوانه(ا)  الناسي  مح د  الديد 
سمنات  بولخلف  سيدي  تركة  سجار 

22300 ازيالل املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 26 نون15 

 202 تحت رقم 98  .
2 8I

fatima zahra

L’ECLAIR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fatima zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،

30000، FES MAROC
L›ECLAIR شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 76 تجزئة 
اس اء طريق عين الشقف فاس  - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
70223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   02
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 
بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.L’ECLAIR
محل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لصناعة جبيع الحلويات.
عنوان املقر االأت اعي : 76 تجزئة 
 - طريق عين الشقف فاس   اس اء 

30000 فاس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : الزالتي  نورة  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  الزالتي  نورة  الديدة 
الجيش  شارع   1 الشقة  ع ارة  1 
فاس   30000 الدكارات فاس  امللكي 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  الزالتي  نورة  الديدة 
الجيش  شارع   1 الشقة  ع ارة  1 
فاس   30000 الدكارات فاس  امللكي 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    2 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 1066.
2 9I

fatima zahra

YAAKOUBI NIAMATI

إعالن متعدس القرارات

fatima zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،

30000، FES MAROC
YAAKOUBI NIAMATI «شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: سجار اجالس 

يوسف مزانين اجالس طيب الطابق 

االر�سي فاس سجار اجالس يوسف 

مزانين اجالس طيب الطابق االر�سي 

فاس 30000 فاس املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.62203

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 20 شتن15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

تفويت 00  حصة من حصة  الديد 

رضا  لفائدة الديد   مح د سح اني  

سح اني 

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

تفويت 00  حصة من حصة  الديد 

مراس  لفائدة الديد   مح د سح اني  

سح اني 

قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي1 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات   شركة 

ذات  الشريك الوحيد ا 0 شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسية 

قرار رقم 4: الذي ينص عل0 مايلي: 

اضافة نشاط اخر للشركة جهو نقل 

البضائع

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل0  ينص  الذي  7ج8:  رقم  بند 

مايلي: تفويت حصص

بند رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

تغيي1 الشكل القانوني للشركة

بند رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

اضافة نشاط أديد للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   09 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 4987.

220I
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ائت انية بيان حنان

 PERFECT TOUCH

REVETEMENT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

ائت انية بيان حنان

عرصة ملعاش طريق املدتوسع 

البلدي رقم 47  مراكش ، 40000، 

مراكش مراكش

 PERFECT TOUCH REVETEMENT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : طريق 

اجريكة كلم 1 تجزءة الهناء رقم 330 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1 131

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

30 شتن15  202 تقرر حل  املؤرخ في 

 PERFECT TOUCH REVETEMENT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

رأس الها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  جعنوان  سرهم    0.000

 1 كلم  اجريكة  طريق  اإلأت اعي 

 - مراكش   330 رقم  الهناء  تجزءة 

40000 مراكش املغرب نتيجة لعدم 

املرسجسية .

ج عين:

ج  كونان  لطيفة    الديد(ة) 

عنوانه(ا) سجار الهناء رقم 330 تجزءة 

املغرب  مراكش   40000 الدعاسة 

ك صفي (ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

طريق  جفي  شتن15  202   30 بتاريخ 

اجريكة كلم 1 تجزءة الهناء رقم 330 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   26 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29996 .

22 I

PROCOMED

 GRUPO HISPAMOLDES
TANGER

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

مالءمة النظام امسا�سي للشركة

PROCOMED
شارع ج ي العهد اءقامة سار الفرح 3 
رقم -64 طنجة- ، 90000، طنجة 

املغرب
 GRUPO HISPAMOLDES

TANGER  «شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: املنطقة 
الحرة للصاسرات  قطعة أرض رقم 
K حظي1ة رقم 1 - 90000 طنجة 

املغرب.
«مالءمة النظام امسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 0276
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 أكتوبر  202
امسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 
في ا يتعلق بقرارات املداهم الوحيد 
تم  الذي   27/07/2020 املؤرخة 
التجاري  السجل  في  محضره  إيداع 
 09/11/2020 بتاريخ   ، لطنجة 
في   414 جرقم   233690 رقم  تحت 
أثناء  خطأ  حدث   ، الزمني  السجل 
التوثيق  لدند  املحلفة  الت1أ ة 
إ 0  أسى  م ا   26/02/2020 بتاريخ 
إ 0  في إشارة   ،  2 امللحق  في  تضارب 
الديد  لصالح  العام  التوكيل  منح 
Isaias Martinho Ascenso Vital في 
3 ، طريقة الت رين ، الفقرة  النقطة 
3.2 ، الصيغة الصحيحة لها هي: (...) 
مقدمة جفي كل مرة يتعلق الفعل أج 
العقد أج القضية التي يتم النظر فيها 
 71000 بشكل فرسي ب بلغ أك15 من 

يورج. يبقى الباقي ك ا هو.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون15   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 248203.

222I

CAF MAROC

YOUZER TEX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
YOUZER TEX  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 
عزيزة شارع امل لكة العربية 

الدعوسية الطابق 3 رقم 20 - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22 17

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون  شتن15  202   20
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. YOUZER TEX
صنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة.
إقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
العربية  امل لكة  شارع  عزيزة 
الدعوسية الطابق 3 رقم 20 - 90000 

طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الزرجا ي  يوسف  مح د  الديد 
سرهم    00 بقي ة  حصة    .000   :

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الزرجا ي  يوسف  مح د  الديد 
 2 إقامة   3 الزموري بلوك  عنوانه(ا) 
هند 2 رقم 97  90000 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الزرجا ي  يوسف  مح د  الديد 
 2 إقامة   3 الزموري بلوك  عنوانه(ا) 
هند 2 رقم 97  90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم  24827.
223I

FIDUCIAIRE NAKHIL

THE JET SETTERS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE NAKHIL
  Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.

 Abdelkrim El Khattabi Gueliz -
 Marrakech ، 40000، marrakech

maroc
THE JET SETTERS شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : الشقة 

رقم  40، الطابق الرابع إقامة 
نكارات رقم 223 شارع مح د 

الخامس - 40000 مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.79319

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
7  شتن15  202 تقرر حل  املؤرخ في 
ذات  شركة   THE JET SETTERS
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 
  00.000,00 الوحيد مبلغ رأس الها 
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
الرابع  الطابق  رقم  40،  الشقة 
223 شارع مح د  إقامة نكارات رقم 
املغرب  مراكش   40000  - الخامس 

نتيجة لتوقف نشاط الشركة.
ج عين:

ج  خلفي  توفيق   الديد(ة) 
 70 رقم  االزسهار  تجزئة  عنوانه(ا) 
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(ة)  40000 مراكش املغرب ك صفي 
للشركة.

الج عية  انعقاس  تم  قد  ج 
أكتوبر  202   26 بتاريخ  الختامية 
الطابق الرابع  جفي الشقة رقم  40، 
223 شارع مح د  إقامة نكارات رقم 

الخامس - 40000 مراكش املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   26 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29964 .
224I

MANAGEX

MOSAH MEDICAL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MANAGEX
رقم 31 زنقة الشهداء حي الحدني 

بركان ، 60300، بركان املغرب
MOSAH MEDICAL  شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 14  

حي الصفاء الدعيدية - 63300 
بركان املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.3799

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل  نون15  202    0 املؤرخ في 
ذات  شركة    MOSAH MEDICAL
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 
  00.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 
14  حي الصفاء الدعيدية - 63300 

بركان املغرب نتيجة لعدم النشاط.
ج عين:

ج  زجناقي   مح د    الديد(ة) 
الصفاء  حي    14 رقم  عنوانه(ا) 
املغرب   بركان    63300 الدعيدية 

ك صفي (ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
  14 نون15  202 جفي رقم    0 بتاريخ 
 63300  - الدعيدية  الصفاء  حي 

بركان  املغرب .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  ب15كان   االبتدائية 

 202 تحت رقم 679/2021.
221I

fiduciaire koutoubia

SOCIETE HASS 44
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

fiduciaire koutoubia
 rue hasan ben m›barek 34
 gueliz ، 40000، marrakech

maroc
SOCIETE HASS 44 شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 34 

 RUE HASSAN BEN M›BAREK
 -GUELIZ - 40000 MARRAKECH

.MAROC
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 0698 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 20 شتن15  202 تم  تحويل  
للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 RUE HASSAN BEN  34» من 
 M’BAREK -GUELIZ - 40000
إ 0   «MARRAKECH MAROC
أ اعة  لعفايفة  املد اة  «القطعة 
مناصرة ج سيدي مح د بن منصور 
القنيطرة     4 00  - القنيطرة  إقليم 

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   24 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم  2983 .
226I

FIDUCIAIRE CHEMS

MR DECO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE CHEMS
 IMM 11 LOT EL HANSALI R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

MR DECO شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 1  شارع 
االبطال ع ارة 4 اكدال الرباط - 

000   الرباط املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 3720 

ب قت�سى قرار الشريك الوحيداملؤرخ 
في 0  نون15  202 تقرر حل شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد MR DECO  مبلغ 

رأس الها 90.000 سرهم جعنوان 
مقرها اإلأت اعي 1  شارع االبطال 
ع ارة 4 اكدال الرباط - 000   
الرباط املغرب نتيجة ل : اغالق 

الشركة بصفة نهائية لعدم اشتغالها 
.

ج حدس مقر التصفية ب 1  شارع 
 - الرباط  اكدال   4 ع ارة  االبطال 

000   الرباط املغرب. 
ج عين:

ج  عدليوي   يونس    الديد(ة) 
عنوانه(ا) ع ارة س الطابق   شقة 1 
الفتح املبين مكناس  000   مكناس  

املغرب ك صفي (ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

 202 تحت رقم  2004 .
227I

MAHFOU CONSULTING

غصاد بويلدنغ
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

MAHFOU CONSULTING
 HAY EL FARAH N°25 RUE

 56 CASABLANCA ، 20530،

CASABLANCA MAROC
غصاس بويلدنغ شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 

البدر مج وعة    ع ارة  99 رقم 7 
عين الدبع الدار البيضاء املغرب - 

14900 الدار البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

123161
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ في 03 

نون15  202 تم إعداس القانون 
امسا�سي لشركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
: غصاس  ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

بويلدنغ.
:  اإلنعاش  غرض الشركة بإيجاز 

العقاري 
أع ال البناء.

إقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 7 99 رقم  البدر مج وعة    ع ارة  
 - املغرب  البيضاء  الدار  الدبع  عين 

14900 الدار البيضاء  املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 10   : مصطفى  الغزا ي  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
حصة    7   : الديد صاسيق زهي1 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديد صاسيق يونس :  7  حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديد صاسيق مح د :  6  حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد الغزا ي مصطفى عنوانه(ا) 
  04 الشقة    04 الرقم   02 حي اممل 
الدار   14800 البيضاء  مليل  تيط 

البيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  زهي1  صاسيق  الديد 
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تجزئة عطور زنقة 4 ع ارة    رقم 3 

14400 الدار  سيدي مومن البيضاء 

البيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  يونس  صاسيق  الديد 
تجزئة عطور زنقة 4 ع ارة    رقم 3 

14400 الدار  سيدي مومن البيضاء 

البيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  مح د  صاسيق  الديد 
تجزئة النعيم زنقة 7 رقم 13 سيدي 

مومن البيضاء 14800 الدار البيضاء 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد الغزا ي مصطفى عنوانه(ا) 

  04 الشقة    04 الرقم   02 حي اممل 

الدار   14800 البيضاء  مليل  تيط 

البيضاء املغرب

عنوانه(ا)  زهي1  صاسيق  الديد 
تجزئة عطور زنقة 4 ع ارة    رقم 3 

14400 الدار  سيدي مومن البيضاء 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 22 402000.

228I

MATAHRI ABDERRAHIM

 WHAT›S IMPORTANT NOW
BUSIN ESS CENTER

إعالن متعدس القرارات

MATAHRI ABDERRAHIM

01  زنقة جليلي حي الدالم بركان ، 

63300، بركان املغرب

 WHAT›S IMPORTANT NOW

BUSIN ESS CENTER «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: الطابق 
الثالث رقم 83زنقة زكزل حي 

الحدني  - 63300 بركان املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.7243

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
نون15   202تم اتخاذ   09 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
عل0  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
الشركة  تد ية  تغيي1  تم  مايلي: 
 WHAT’S IMPORTANT» من 
 «NOW BUSIN ESS CENTER
 CAMPUS MAROC» إ 0 

. «EDUCATION ACADEMY
قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 
تم حذف امنشطة التالية من نشاط 
االتصاالت  مركز   -  : الحا ي  الشركة 
اج  تاأر   - اع ال  جكالة   - الهاتفية 
جسيط في التصدير ج االستي1اس . ت ت 
نشاط  إ 0  التالية  امنشطة  إضافة 
االستشارة  جكالة   -  : الحا ي  الشركة 
جاإلعالم جالتوأيه جالدعم للدراسات 
املغرب  في  جاملهنية  جالجامعة  العليا 
جالتوأيه  التدريب  مركز   - جالخارج. 
جاالختيار  البحث  مفتش  تعيين   -
جالتوأيه جتعيين املوظفين في املغرب 

جالخارج
قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي:  
الحا ي  االأت اعي  املقر  تحويل  تم 
رقم  الثالث  «الطابق  من  للشركة 
 63300  - 83زنقة زكزل حي الحدني 
بركان املغرب» إ 0 «شقة الكائنة برقم 
شارع بي1ان زاران شقة ب الطابق   7
بركان   63300  - الثاني الحي الحدني 

املغرب».
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل0  ينص  الذي   :2 رقم  بند 
 CAMPUS»  : مايلي: تد ية الشركة 
 MAROC EDUCATION

 «ACADEMY
بند رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 
االستشارة  جكالة   -  : الشركة  غرض 
جاإلعالم جالتوأيه جالدعم للدراسات 
املغرب  في  جاملهنية  جالجامعة  العليا 
جالتوأيه  التدريب  مركز   - جالخارج. 
جاالختيار  البحث  مفتش  تعيين   -
جالتوأيه جتعيين املوظفين في املغرب 

جالخارج.
بند رقم 4: الذي ينص عل0 مايلي: 
شقة الكائنة برقم   : املقر االأت اعي 

شارع بي1ان زاران شقة ب الطابق   7
بركان   63300  - الثاني الحي الحدني 

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  ب15كان   االبتدائية 

 202 تحت رقم 682/2021.
229I

EXACO

MOYA RESTO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXACO
6 ، زنقة عائشة أم املؤمنين شارع 

موالي الحدن االجل، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

MOYA RESTO شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 0 ، زنقة 

الحرية الطابق 3 شقة رقم 1   - 
20000  الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12263 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   21
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 MOYA : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.RESTO
مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الخفيفة،  ج  الدريعة   الوأبات  
تحضي1 جأبات أاهزة للبيع الفوري 
اج بعين املكان ج التوصيل لل نازل، 
التجاري   امصل  تديي1  جكذلك 

ملطاعم الوأبات الدريعة..
عنوان املقر االأت اعي : 0 ، زنقة 
 -    1 رقم  شقة   3 الطابق  الحرية 

20000  الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : الديدة البشي1 ياس ين 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة البشي1 ياس ين عنوانه(ا) 
283 زنقة مصطفى املعاني الطابق 3 

20000  الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديدة البشي1 ياس ين عنوانه(ا) 
283 زنقة مصطفى املعاني الطابق 3 

20000  الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 800177 .
230I

FISCALITY CONSULTING CENTER

 CABINET TAMANSOURT
 DE KINESITHERAPIE,

 PHYSIOTHERAPIE ET BIEN
ETRE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 CABINET TAMANSOURT
 DE KINESITHERAPIE,

 PHYSIOTHERAPIE ET BIEN
ETRE

 شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي ع لية 

النخيل 4 ، ع ارة 27 ، مكرر شقة 
ب ، تامنصورت حربيل - 40300 

مراكش مراكش.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9 44 

الشريك  قرار  ب قت�سى 
أكتوبر  202   04 في  الوحيداملؤرخ 
مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 
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الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 
 CABINET TAMANSOURT
 DE KINESITHERAPIE,
PHYSIOTHERAPIE ET BIEN ETRE
سرهم    0.000 رأس الها  مبلغ 
ع لية  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
27 ، مكرر شقة  ، ع ارة   4 النخيل 
 40300  - حربيل  تامنصورت  ب ، 
اسباب   : ل  نتيجة  مراكش  مراكش 

خاصة.
ع لية  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
27 ، مكرر شقة  ، ع ارة   4 النخيل 
 40300  - حربيل  تامنصورت  ب ، 

مراكش مراكش.
ج عين:

الديد(ة) مريم اهدى ج عنوانه(ا) 
بلوك     9 ع ارة   2 عباس  سيدي 
املغرب  مراكش   40000   4 رقم   3

ك صفي (ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

 202 تحت رقم 6 299 .
23 I

EXACO

TINFOU CONSTRUCTION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جفاة شريك

EXACO
6 ، زنقة عائشة أم املؤمنين شارع 

موالي الحدن االجل، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

  TINFOU CONSTRUCTION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 36 زنقة 
بيزان�سي بلفدير - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
جفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.97837

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 4  أكتوبر  202 تم اإلعالم

توزيع  ج  عابي  ع ر  الشريك  بوفاة   

لرسم   
ً
تبعا الورثة  عل0  حصصه 

 2020 نون15   30 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل امتي :

  ، الزرجا ي   خديجة   الديد(ة)  

621 حصة .

 871   ، ضوفيا عابي   الديد(ة) 

حصة .
  .710   ، عابي   زهي1  الديد(ة) 

حصة .

  .710   ، هشام عابي   الديد(ة) 

حصة .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 802018.

232I

CAF MAROC

BEYALI TRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

BEYALI TRANS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 

الح د رقم 3 شارع سجل اسة 

الطابق    - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22 47

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   07

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 BEYALI : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.TRANS
النقل    : بإيجاز  الشركة  غرض 
نقل  ج  للبضائع  جالدج ي  الوطني 

امفراس.
إقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
سجل اسة  شارع   3 رقم  الح د 

الطابق    - 90000 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : بنيعيش  علي  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد علي بنيعيش عنوانه(ا) حي 
 90000    6 رقم   03 زنقة  بوحوث 

طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد علي بنيعيش عنوانه(ا) حي 
 90000    6 رقم   03 زنقة  بوحوث 

طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 248266.
233I

EXACO

ULFETE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXACO
6 ، زنقة عائشة أم املؤمنين شارع 

موالي الحدن االجل، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

ULFETE شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 0 ، زنقة 
الحرية الطابق 3 شقة رقم 1       - 

20000  الدار البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

123139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  نون15  202   08

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ULFETE

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرئي�سي للشركة هو تأأي1 العقارات، 

بيع جشراء جتطوير العقارات جاملشاريع 

الدياحية..

عنوان املقر االأت اعي : 0 ، زنقة 

 -        1 3 شقة رقم  الحرية الطابق 

20000  الدار البيضاء  املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : الديد مي1 أح د الياس 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد مي1 أح د الياس عنوانه(ا) 

زاجية شارع عبد الرح ان بوعبيد ج 

الوزيس   3 ط  زنقة فوقيت رقم  2 

20000  الدار البيضاء  املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد مي1 أح د الياس عنوانه(ا) 

زاجية شارع عبد الرح ان بوعبيد ج 

الوزيس   3 ط  زنقة فوقيت رقم  2 

20000  الدار البيضاء  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 611 80.

234I
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CABINET BRIMOU

 CAFE RESTAURANT LA

SUITE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي1 أديد للشركة

CAFE RESTAURANT LA SUITE

41 شارع الفاييط اقامة أجبرا مكتب 

tanger maroc ،90000 ،  4

  CAFE RESTAURANT LA SUITE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع بي1 

أنزران إقامة مرجى رقم 2 - 90000 

طنجة املغرب.

تعيين مدي1 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تعيين  نون15  202    9 املؤرخ في 

مدي1 أديد للشركة الديد(ة)  أفقي1 

مني1 ك دي1 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 01689 .

231I

bureau d’etude comptable et de gestion

س ر ج م سيرفس
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 bureau d›etude comptable et de

gestion
زنقة املدتشفى أرسيف ، 00 31، 

أرسيف املغرب

س ر ج م سي1فس شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

موهوب رع رقم  7807/2 - 00 31 

أرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 81

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    1
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : س ر ج 

م سي1فس.
البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالتقديط لل حرجقات.
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 31 00 - موهوب رع رقم 21/7807 

أرسيف املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : الديد قند�سي الحدن 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد قند�سي الحدن عنوانه(ا) 
أرسيف   31 00 الهول  تجزئة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد قند�سي الحدن عنوانه(ا) 
أرسيف   31 00 الهول  تجزئة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 26 نون15 

 202 تحت رقم 1202/2021.
236I

achaa lahcen

Les copains du sud
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

achaa lahcen
 RES. EL BAKOURI, REZ DE

 CHAUSSEE, N°11 RUE KHALID
 BEN EL OUALID, GUELIZ،

40000، MARRAKECH MAROC

Les copains du sud  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

أ اعة  جعنوان مقرها اإلأت اعي̈ 

الويدان سائرة البورسجار اجالس زبي1 - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 20649

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون  أكتوبر  202    8

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 Les  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. copains du sud

تدي1 سجر   : غرض الشركة بإيجاز 

للضيافة.

¨أ اعة   : عنوان املقر االأت اعي 

 - الويدان سائرة البورسجار اجالس زبي1 

40000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  .000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1   : بوشيه  كريدتوف  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

1 حصة    : الديد ارسير عز الدين 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

بوشيه  كريدتوف  الديد 

 résidence la pépinière 6 (ا)عنوانه

 chemin lou perpet 33610 cestas

france  33610 cestas فرثدا.

الديد ارسير عز الدين عنوانه(ا) 

 Rue de la badasse N°10 les

 picottes D4220 sainte-tulle

France 04220 sainte-tulle فرثدا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد ارسير عز الدين عنوانه(ا) 

 Rue de la badasse N°10 les

 picottes D4220 sainte-tulle

France 04220 sainte-tulle فرثدا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   26 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29986 .

237I

اءت انية عبد الرحيم

STORE BELDI

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

اءت انية عبد الرحيم

زنقة أبو العالء املعري حي الوحدة 

رقم 9 ، 1000 ، الخ يدات املغرب

STORE BELDI شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

بئ1 أنزران الرقم 7  حي الدالم 

الخ يدات - 1000  الخ يدات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

294 1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون  أكتوبر  202   2 

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STORE : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.BELDI
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نحال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطبيعية  جالزيوت  امعشاب  جبائع 

بالتقديط.

زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الدالم  حي    7 الرقم  أنزران  بئ1 

الخ يدات    1000  - الخ يدات 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

أاس  مح د  الحاجي  الديد 

سرهم    00 بقي ة  حصة    .000   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

أاس  مح د  الحاجي  الديد 

عنوانه(ا) الرقم    زنقة مط اطة حي 

حك ات 1000  الخ يدات املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

أاس  مح د  الحاجي  الديد 

عنوانه(ا) الرقم    زنقة مط اطة حي 

حك ات 1000  الخ يدات املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالخ يدات   االبتدائية 

نون15  202 تحت رقم 894.

238I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

ANESS LAB

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC)

BUREAU DE COMPTABILITE

صندجق ال15يد 0 3 الرئيدية 

الرشيدية ، 12000، الرشيدية 

املغرب

ANESS LAB شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 

البطاطحة الرتب اجفــوس - 12000 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 1413

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  نون15  202   0 

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 ANESS : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.LAB

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات، مخت15 التحاليل املعدنية 

ج االشغال املختلفة.

قصر   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 12000  - البطاطحة الرتب اجفــوس 

الرشيدية املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد مرزجكي انــس :  100 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

 100   : رشيد  مجيدي  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  انــس  مرزجكي  الديد 

 12000 تجزئة جاس الذهب   187 رقم 

الرشيدية املغرب.

عنوانه(ا)  رشيد  مجيدي  الديد 

 12000 الرياض   تجزئة  رقم   3 

الرشيدية املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  انــس  مرزجكي  الديد 

 12000 تجزئة جاس الذهب   187 رقم 

الرشيدية املغرب

عنوانه(ا)  رشيد  مجيدي  الديد 

 12000 الرياض   تجزئة  رقم   3 

الرشيدية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 26 نون15 

 202 تحت رقم   24.

239I

SAVOIR EXPERT

ITOLAN

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT

 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA

 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC

ITOLAN شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 62 

قطعة حبوس شارع يوسف بن 

تاشفين صفرج - 000 3 صفرج 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

31 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  نون15  202   23

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ITOLAN

الت1جيج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعقار

أع ال مختلفة .

رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 

قطعة حبوس شارع يوسف بن   62

صفرج   3 000  - صفرج  تاشفين 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

حصة   100   : الديد بيتي حدن 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

 100   : املصطفى  تالجي  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

رقم  الديد بيتي حدن عنوانه(ا) 

 3 000 6 2 حبونة صفرج  زنقة   66

صفرج املغرب.

الديد تالجي املصطفى عنوانه(ا) 

امللكية  للبحرية  الخامدة  القاعدة 

انجرة  الفحص  الصغي1  القصر 

12 94 القصر الصغي1 املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

رقم  الديد بيتي حدن عنوانه(ا) 

 3 000 6 2 حبونة صفرج  زنقة   66

صفرج املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   21 بتاريخ  االبتدائية بصفرج  

 202 تحت رقم 419.

240I

ficogedek sarl au

SERVICE TRAFIC SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

SERVICE TRAFIC SARL شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
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(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 

20  شارع رحال املدكيني تواركة - 

10000 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.47061

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر  أكتوبر  202  في  3  املؤرخ 

حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

مبلغ    SERVICE TRAFIC SARL
جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 

شارع    20 رقم  اإلأت اعي  مقرها 
 10000  - تواركة  املدكيني  رحال 

انعدام   : ل  نتيجة  املغرب  مكناس 

النشاط التجاري.

ج حدس مقر التصفية ب رقم 20  

شارع رحال املدكيني تواركة - 10000 

مكناس املغرب. 

ج عين:

الديد(ة) بدر  ع ري ج عنوانه(ا) 

   4 رقم  املدكيني  رحال  شارع 

املغرب  مكناس   10000 اتواركة  

ك صفي (ة) للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   21 بتاريخ  ب كناس   التجارية 

 202 تحت رقم 393.

24 I

COFANAD SARL

نيبو بروفيل
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

COFANAD SARL

 AV IBN SINA ، 62000، 39

NADOR MAROC

نيبو برجفيل شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي سلوان 

الحي الصناعي تجزئة 11  - 62000 

سلوان, إقليم الناظور املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1413

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 04 أكتوبر  202 تقرر حل 

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة نيبو 

  .000.000 مبلغ رأس الها  برجفيل  

اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

  11 تجزئة  الصناعي  الحي  سلوان 

الناظور  إقليم  سلوان,   62000  -

املغرب نتيجة ل : جفاة شريك.

التصفية ب سلوان  ج حدس مقر 

 62000  -   11 الحي الصناعي تجزئة 

سلوان, إقليم الناظور املغرب. 

ج عين:

الديد(ة)  نيبو   خالد ج عنوانه(ا) 

 62000   3 رقم  حي املطار بقعة  3 

الناظور املغرب ك صفي (ة) للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 1  نون15 

 202 تحت رقم 2 44.

242I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

 SOCIETE IMMOBILIERE

CHAIMAA ZINE

إعالن متعدس القرارات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

JFK

62 شارع سيدي عبد الرح ان 

الشقة   ، 20200، الدار البيضاء 

املغرب

 SOCIETE IMMOBILIERE

CHAIMAA ZINE «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 8 زنقة 

الدار البيضاء - - جأدة املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 6213

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 04 نون15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل0  ينص  الذي  رقم  :  قرار 

بتقدي ات عينية  مايلي: قام الشركاء 

ج ذلك  م ثلة في سندات رأس املال، 

عالل  العلج  الديد  قدم  كالتا ي: 

أ يع امسهم التي ي تلكها في الشركة 

التي تت ثل  الزين ج  العقارية شي اء 

شركة  لصالح  حصة   29. 00 في 

الديد  قدم  غياليزاسيون.  أفريك 

العلج مح د الزين أ يع امسهم التي 

الشركة العقارية شي اء  ي تلكها في  

حصة   4. 10 الزين ج التي تت ثل في 

غياليزاسيون.  أفريك  شركة  لصالح 

أ يع  حياة  العلج  الديدة  قدمت 

الشركة  في   ت تلكها  التي  امسهم 

التي تت ثل  الزين ج  العقارية شي اء 

في 6.371 حصة لصالح شركة أفريك 

العلج  الديد  قدم  غياليزاسيون. 

التي  امسهم  أ يع  الرح ان  عبد 

الشركة العقارية شي اء  ي تلكها في  

حصة   4. 10 الزين ج التي تت ثل في 

غياليزاسيون،  أفريك  شركة  لصالح 

العلج شرافة أ يع  الديدة  قدمت 

الشركة  في   ت تلكها  التي  امسهم 

التي تت ثل  الزين ج  العقارية شي اء 

في 2.071 حصة لصالح شركة أفريك 

العلج  الديدة  قدمت  غياليزاسيون. 

سهام أ يع امسهم التي ت تلكها في  

الشركة العقارية شي اء الزين ج التي

 تت ثل في 2.071 حصة لصالح شركة 

قدمت الديدة  أفريك غياليزاسيون. 

التي  امسهم  أ يع  إي ان  العلج 

الشركة العقارية شي اء  ت تلكها في  

حصة   2.071 الزين ج التي تت ثل في 
لصالح شركة أفريك غياليزاسيون 

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

صيغة  إعاسة  العام،  الج ع  قرر 

ذات  للشركة   امسا�سي  النظام 

املدؤجلية املحدجسة  ج املصاسقة عل0 

تم  الذي  الجديد،  امسا�سي  النظام 

عرضه من طرف املدي1ين.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

الذي ينص عل0   :7 ج   6 بند رقم 

بناءا عل0 ماسبق، قرر الج ع  مايلي: 

من   7 ج   6 الفصلين  تغيي1  العام 

القانون امسا�سي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   26 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

 202 تحت رقم 4011.

243I

STE TRAFISCO

RAH IMMO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE TRAFISCO

شارع عبدهللا ابن الزبي1 مويلحا 

الجديدة 273 ، 24000، الجديدة 

املغرب

RAH IMMO شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز 
رياض  6 زاجية لال ياقوت ج مصطفى 

املعاني رقم 69 الطابق التاني الدار 

البيضاء. - 24000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

123363
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  نون15  202   08

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 RAH  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.IMMO

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري..

مركز   : االأت اعي  املقر  عنوان 

رياض  6 زاجية لال ياقوت ج مصطفى 

الطابق التاني الدار   69 املعاني رقم 

البيضاء  الدار   24000  - البيضاء. 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : الديد رضوان حافض 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد رضوان حافض عنوانه(ا) 

بنور  سيدي  أوهرة  تجزئة    2 

24310 سيدي بنور املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد رضوان حافض عنوانه(ا) 

بنور  سيدي  أوهرة  تجزئة    2 

24310 سيدي بنور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 1 1 80.

244I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 WADITEL

TELECOMMUNICATION

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 WADITEL

TELECOMMUNICATION  شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 21 

املركز التجاري فرفرة عين هللا - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3180 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون  مارس   20   28

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

متبوعة  الشركة  تد ية 

ب ختصر  اإلقتضاء  عند 

 WADITEL  : تد يتها 

. TELECOMMUNICATION

تدويق   -  : غرض الشركة بإيجاز 

مواس االتصاالت

-الوساطة العقارية ,التفاجض

-بيع مواس البناء

رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 - املركز التجاري فرفرة عين هللا   21

30000 فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

  : الدح اني   الديد عبد الدالم 

60 حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

 40   : اليونو�سي   نورة  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الدح اني   الدالم  عبد  الديد 

زنقة    4 جهران  شارع  عنوانه(ا) 

باريس اقامة باريس الزهور  30000 

فاس املغرب.

الديدة نورة اليونو�سي  عنوانه(ا) 

اقامة  باريس  زنقة    4 جهران  شارع 

باريس الزهور  30000 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الدح اني   الدالم  عبد  الديد 

زنقة    4 جهران  شارع  عنوانه(ا) 

باريس اقامة باريس الزهور  30000 

فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل  بتاريخ  2  بفاس   التجارية 

  20 تحت رقم  3180.

241I

ficogedek sarl au

T.R.C INVEST

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

T.R.C INVEST شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 30 

مكرر زنقة 8 حي االمان  - 10000 

مكناس املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14021
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم  شتن15  202    1 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
«900.000 سرهم» أي من «00.000  
عن  سرهم»    .000.000» إ 0  سرهم» 
سيون  مع  مقاصة  إأراء    : طريق 
الشركة املحدسة املقدار ج املدتحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   26 بتاريخ  ب كناس   التجارية 

 202 تحت رقم 09 1.
246I

COFANAD SARL

مديتيرانفالي
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

COFANAD SARL
 AV IBN SINA ، 62000، 39

NADOR MAROC
مديتي1انفالي شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : شارع 

ابن رشد رقم 26 - 62000 الناظور 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.9773
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 27 أكتوبر  202 تقرر حل 
مدؤجلية  ذات  شركة  مديتي1انفالي 
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم   10.000 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي شارع ابن رشد رقم 
الناظور املغرب نتيجة   62000  -  26

لغياب اي نشاط للشركة .
ج عين:

بعزاجي  عبدالرحيم   الديد(ة) 
سيدال  بني  اتالت  سجار  عنوانه(ا)  ج 
املغرب  الناظور   62000 الجبل 

ك صفي (ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
شارع  جفي  أكتوبر  202   27 بتاريخ 
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الناظور   62000  -  26 ابن رشد رقم 
املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 1  نون15 

 202 تحت رقم   44.
247I

ficogedek sarl au

SGBM CONSULTING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

SGBM CONSULTING شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : محل رقم 
6 (A4M6) ع ارة AB3-M7 تجزئة 2 
الوفاء   حي النعيم مرأان - 10000 

مكناس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.47297

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في  3 أكتوبر  202 تقرر حل 
SGBM CONSULTING شركة ذات 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 
  00.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي محل 
 AB3-M7 ع ارة   (A4M6(  6 رقم 
الوفاء   حي النعيم مرأان   2 تجزئة 
نتيجة  املغرب  مكناس   10000  -

النعدام النشاط التجاري.
ج عين:

ج  العواقي  فاط ة   الديد(ة) 
سرب   31 رقم  الدالم  حي  عنوانه(ا) 
 10000 جسالن  انزران  بئ1  زنقة    
مكناس املغرب ك صفي (ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
محل  جفي  أكتوبر  202  بتاريخ  3 
 AB3-M7 ع ارة   (A4M6(  6 رقم 
الوفاء   حي النعيم مرأان   2 تجزئة 

- 10000 مكناس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   21 بتاريخ  ب كناس   التجارية 

 202 تحت رقم 394.

248I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة العيون الداقية 

الح راء

OPTIC AYLA

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة 

العيون الداقية الح راء

صندجق ال15يد 2266 ، 70000، 

العيون املغرب

OPTIC AYLA شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

سكيكي ة رقم 7 4 حي الوحدة 02 

العيون - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3902 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  نون15  202   09

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 OPTIC : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.AYLA

غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أ يع  في  فقط  املغرب  في  الشركة 

الدجل جلحدابها الخاص:

- اخصائي بصريات

- بيع مدتلزمات البصريات

- الدراسة جاملشورة جالتدريب

- استي1اس ج تصدير.

- أنشطة جخدمات متنوعة

-تجارة

املعامالت  كافة  أعم  جبشكل 

جاملالية  جالصناعية  التجارية 

جاملنقولة جالعقارية

ذات صلة مباشرة أج

لألنشطة  مباشر  غي1  بشكل 

أن  املحت ل  من  أج  أعاله  املذكورة 

تعزز تطوير الشركة.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 02 حي الوحدة   4 7 سكيكي ة رقم 

العيون - 70000 العيون املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : زكوت  سلمى  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  زكوت  سلمى  الديدة 
الوحدة  0  حي    0 رقم    1 زنقة 

العيون 70000 العيون املغرب .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  زكوت  سلمى  الديدة 
الوحدة  0  حي    0 رقم    1 زنقة 

العيون 70000 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   24 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 202 تحت رقم 3541/2021.

249I

فدكريد كونداي

JET.PRO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

فدكريد كونداي

 8 زنقة يوسف بن تاشفين برشيد ، 

00 26، برشيد املغرب

JET.PRO شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 3  شارع 

مح د الخامس تجزئة اليدر الطابق 

3 يداربرشيد - 00 26 برشيد 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 19 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    2

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

JET.  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PRO

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

3  شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

مح د الخامس تجزئة اليدر الطابق 

برشيد   26 00  - يداربرشيد   3

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

340 حصة    : الديد ألول رشيد 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

 330   : س ي1  الد ين  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديد اخشن رشيد :  330 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
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 47 الديد ألول رشيد عنوانه(ا) 
 26 00 زنقة الشيخ شعيب الدكا ي 

برشيد املغرب.
عنوانه(ا)  رشيد  اخشن  الديد 
برشيد   26 00 االمنية  تجزئة    47

املغرب.
عنوانه(ا)  س ي1  الد ين  الديد 
سجار الحدينات اجالس صالح النواصر 

82 27 النواصر املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)   رشيد  ألول  الديد 
 26 00 زنقة الشيخ شعيب الدكا ي 

برشيد املغرب
عنوانه(ا)  رشيد  اخشن  الديد 
برشيد   26 00 االمنية  تجزئة    47

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   22 بتاريخ  ب15شيد   االبتدائية 

 202 تحت رقم 407 .
210I

Sonrisa

 LA LUNA DEL SAHARA
TOURS

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
قفل التصفية

Sonrisa
 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia
Maroc

 LA LUNA DEL SAHARA TOURS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : قصر 
تغ رت الطاجس الريصاني - 12410 

الريصاني املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 311 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
24 شتن15  202 تقرر حل  املؤرخ في 
 LA LUNA DEL SAHARA TOURS
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
سرهم    00.000 رأس الها  مبلغ 
قصر  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
 12410  - تغ رت الطاجس الريصاني 

لغياب  نتيجة  املغرب  الريصاني 
الت ويل جايضا بدبب أائحة كوفيد 

. 9
ج عين:

ج  بنعلي  ابراهيم   الديد(ة) 
الطاجس  تغ رت  قصر  عنوانه(ا) 
املغرب  الريصاني   12410 الريصاني 

ك صفي (ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
قصر  جفي  نون15  202   28 بتاريخ 
  12410  - تغ رت الطاجس الريصاني 

الريصاني املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 24 نون15 

 202 تحت رقم 114.

21 I

OBJECTIF SERVICES اجبجكتيف سرفيس

SAM GROUP سام كروب
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

 OBJECTIF اجبجكتيف سرفيس
SERVICES

عين الشفاء 3 زنقة 6 رقم 44 ، 
20000، الدار البيضاء املغرب

سام كرجب SAM GROUP شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
يعقوب املنصور زنقة الحاج 

الجيال ي العوفي1 رقم 6  - 20000 
الدار البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.270137

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم  ف15اير  202   09 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
  0.000» من  أي  سرهم»   90.000»
عن  سرهم»    00.000» إ 0  سرهم» 
سيون  مع  مقاصة  إأراء    : طريق 
الشركة املحدسة املقدار ج املدتحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ف15اير  202 تحت رقم  76729.

212I

STE EL YOUSSEFY BRODERIE

 SOCIETE EL YOUSSFY
BRODERIE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE EL YOUSSEFY BRODERIE

سيدي سلي ان ، 4200 ، سيدي 

سلي ان املغرب

 SOCIETE EL YOUSSFY

BRODERIE شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة جساس 

أيهان شارع بئ1 انزران شقة 2 - 

4200  سيدي سلي ان املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3261

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    2

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE EL YOUSSFY  :

.BRODERIE

غرض الشركة بإيجاز : الفصالة ج 

الخياطة.

اقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

جساس أيهان شارع بئ1 انزران شقة 2 - 

4200  سيدي سلي ان املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد اليوسفي نور الدين :  00  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

اليوسفي  الدين  نور  الديد 

العربي  املغرب  شارع   27 عنوانه(ا) 

4200  سيدي سلي ان املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

اليوسفي  الدين  نور  الديد 

العربي  املغرب  شارع   27 عنوانه(ا) 

4200  سيدي سلي ان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  سلي ان   بديدي  االبتدائية 

26 نون15  202 تحت رقم 242.

213I

CABINET S2S CONSULTING

AUTO IMMO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

CABINET S2S CONSULTING

 CASABLANCA, BD AL QODS,

 RES AMINA 5, OULAD TALB,

 QUARTIER EL OMARIYA, LOT

 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,

 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC

AUTO IMMO شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 71 شارع 

   يناير الطابق االجل الشقة 69  - 

33200 البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.409649

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  أكتوبر  202    3 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

العزيز  عبد  (ة)  الديد  تفويت 

اأيو 66  حصة اأت اعية من أصل 

عبد  (ة)  الديد  حصة لفائدة    333

أكتوبر    3 بتاريخ  العدناني  الجبار 

.202 

العزيز  عبد  (ة)  الديد  تفويت 

اأيو 67  حصة اأت اعية من أصل 

بدر   (ة)  الديد  حصة لفائدة    333

خياطي بتاريخ 3  أكتوبر  202.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

بتاريخ     بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 799874.

214I

cabinet aux services des affaires

 PANORAMIC

MOROCCANTOURS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

cabinet aux services des affaires

 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

 PANORAMIC

MOROCCANTOURS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 

تناموست الطاجس الريصاني - 

12410 الريصاني املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

202 / 146 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    6

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

متبوعة  الشركة  تد ية 

ب ختصر  اإلقتضاء  عند 

 PANORAMIC  : تد يتها 

.MOROCCANTOURS
مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نقل سياحي.

قصر   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 - الريصاني  الطاجس  تناموست 

12410 الريصاني املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

100 حصة    : الديد زكريا مومن 
بقي ة 00  سرهم للحصة .

 100   : بوشدجر  ابراهيم  الديد 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  مومن  زكريا  الديد 
قصر هبيبات عرب الصباح زيز ارفوس  

12200 ارفوس املغرب.
الديد ابراهيم بوشدجر عنوانه(ا) 
الريصاني  الطاجس  تناموست  قصر 

12410 الريصاني املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  مومن  زكريا  الديد 
قصر هبيبات عرب الصباح زيز ارفوس  

12200 أرفوس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 21 نون15 

 202 تحت رقم  146 .
211I

BBH CONSULTING

BELYAM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

BBH CONSULTING
   إقامة أحالم شارع يعقوب 

املنصور مراكش ، 40000، مراكش 
املغرب

BELYAM شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تقاطع 
شارع يعقوب املنصورج زنقة املركز 

االمريكي، إقامة أحالم رقم    - 
40000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  7007
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في  0 نون15  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
«تقاطع شارع يعقوب املنصورج زنقة 
املركز االمريكي، إقامة أحالم رقم    
- 40000 مراكش املغرب» إ 0 «رقم 9  

 ،  399 القطعة رقم  ـ  الطابق الثاني  ـ 
املدار - 00 40 مراكش  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   26 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29968 .
216I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

PHYTO EL GHALI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1
 N°183 2EME  ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
PHYTO EL GHALI شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار اجالس 

غانم اجالس علي الواس ال15اسية - 
23203 الفقيه بن صالح املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    2
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PHYTO EL GHALI
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االسجات  ج  املواس  تصدير  ج  استي1اس 

الفالحية.
سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - اجالس غانم اجالس علي الواس ال15اسية 

23203 الفقيه بن صالح املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : مصطفى  جمو  الديد 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  مصطفى  جمو  الديد 
 12000 اجفوس   تاخيامت  قصر 

الراشيدية املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  مصطفى  جمو  الديد 
 12000 اجفوس   تاخيامت  قصر 

الراشيدية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم  تحت  نون15  202   22 بتاريخ 

.303/2021
217I

BBH CONSULTING

BELYAM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

BBH CONSULTING
   إقامة أحالم شارع يعقوب 

املنصور مراكش ، 40000، مراكش 
املغرب

BELYAM شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي تقاطع 
شارع يعقوب املنصور ج زنقة املركز 

االمريكي، إقامة أحالم رقم    - 
40000 مراكش  املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.  7007

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت  نون15  202  في  0  املؤرخ 
نشاط  إ 0  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
املعدات  في  بالتقديط  -التجارة 

الخاصة ب يدان التج يل  .
جال سي ا   ، مقاجل في الخدمات   -
تنظيم عرجض للتعريف ج اإلطالع ج 
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التدريب في كل ما يخص املنتجات ج 
املعدات التي تدوقها الشركة ..

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون15   26 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29968 .
218I

COMPTASIG

ELCXSTRA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTASIG
حي  الدالم بلوك 4  رقم 2 سيدي 
سلي ان ، 4200 ، سيدي سلي ان 

املغرب
ELCXSTRA شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب  

رقم 03 إقامة الياس ين شارع 
يعقوب  املنصور - 4000  القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
62 71

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  يوليوز  202   23
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ELCXSTRA
امشغال    : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة جأشغال  البناء.
مكتب    : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم 03 إقامة الياس ين شارع يعقوب  

املنصور - 4000  القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : الديد الصاسقي إسريس 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد الصاسقي إسريس عنوانه(ا) 
الصفافعة   بنعي�سى  اجالس  سجار 

4200  سيدي سلي ان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد الصاسقي إسريس عنوانه(ا) 
الصفافعة   بنعي�سى  اجالس  سجار 

4200  سيدي سلي ان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

شتن15  202 تحت رقم  6 88.
219I

COFANAD SARL

بريكوتوري لكبير

إعالن متعدس القرارات

COFANAD SARL
 AV IBN SINA ، 62000، 39

NADOR MAROC
بريكوتوري لكبي1  «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: اجالس 

ستوت طريق الناظور زايو كلم 27 - 
62000 اقليم الناظور املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3329
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 0  نون15  202
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل0  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
مايلي: قبول هبة من الديد الصالحي 
مصطفى لزجأتة الديدة القندج�سي 
سلوى تقدر بثالثة االف ج سبع مائة 
ج خ دة ج ثالثين 3731 حصة جالبنه 
الديد الصالحي ح زة تقدر بدبعة 
 7470 سبعون  ج  مائة  اربع  ج  االف 

حصة التى ي لكها في الشركة
عل0  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: تد ية مدير ج شريك أديد في 
الشركة ج هو الديد الصالحي ح زة 

الداكن  ج   16/04/1995 في  مزساس 
ج  رقم      02 بالناظور حي عاريض  
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية س 

 748691
قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 
للشركة  االأت اعي  النشاط  توسيع 
التا ي:  النشاط  بإضافة  جذلك 

االست1اس
قرار رقم 4: الذي ينص عل0 مايلي: 
مالئ ة القوانين املع ول بها ج إعاسة 
صياغة القانون االسا�سي                                                            
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 
إنشاء  ج  تركيب   - الشركة:  نشاط 
ج  البالط  ج  الطوب  تصنيع  جحدة 
منتجات الدي1اميك امخرى   - استي1اس 
في  املدتخدمة  املواس  أ يع  شراء  ج 
صناعة الطوب أج البالط أج غي1ها من 

املنتجات املعدة للبناء
بند رقم 6: الذي ينص عل0 مايلي: 
مداه ات  بتقديم  املقارنون  يقوم 
النقدية  باملبالغ  الحالية  للشركة 
الديد الصالحي مصطفى   - التالية: 
الديدة   - سرهم      1976000
سرهم      747000 سلوى  القندج�سي 
 747000 ح زة  الصالحي  الديد   -

سرهم  
بند رقم 7: الذي ينص عل0 مايلي: 
حدس رأس ال في سبعة ماليين ج أربع 
7470000 سرهم  مائة جسبعون ألف 
مقدم عل0 أربع ج تدعون ألف ج سبع 
مائة 74700 حصة ب ائة 00  سرهم 
للحصة الواحدة املخصصة للشركاء 
 - الشركة:  في  مداه اتهم  حدب 
 19760 مصطفى  الصالحي  الديد 
الديدة القندج�سي سلوى   - حصة    
الصالحي  الديد   - حصة     7470

ح زة 7470 حصة
بند رقم 6 : الذي ينص عل0 مايلي: 
منفصل  بإمضاء  مدي1ة  الشركة 
سلوى   القندج�سي  الديدة  من  لكل 
بني  في   01/11/1971 في  مزساسة 
بالناظور  الداكنة  ج  الناظور  شيكر 
 6 رقم   4 شارع الحدن االجل الزنقة 
ج الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية 

س 289399 ج الديد الصالحي ح زة 
الداكن  ج   16/04/1995 في  مزساس 
بالناظور حي عاريض رقم 02 رقم    
ج الحامل لبطاقة التعريف الوطنية 

س 748691
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 21 نون15 

 202 تحت رقم 4474.
260I

COFANAD SARL

مديتيرانفالي
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

COFANAD SARL
 AV IBN SINA ، 62000، 39

NADOR MAROC
مديتي1انفالي شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع ابن 

رشد رقم 26 - 62000  الناظور 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9773
الشريك  قرار  ب قت�سى 
أكتوبر  202   21 في  الوحيداملؤرخ 
مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 
مديتي1انفالي  مبلغ رأس الها 10.000 
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
26 - 62000  الناظور  ابن رشد رقم 
غياب اي نشاط   : نتيجة ل  املغرب 

للشركة 
.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
الناظور   62000  -  26 ابن رشد رقم 

املغرب. 
ج عين:

بعزاجي  عبدالرحيم   الديد(ة) 
سيدال  بني  اتالت  سجار  عنوانه(ا)  ج 
املغرب  الناظور   62000 الجبل 

ك صفي (ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
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املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 1  نون15 

 202 تحت رقم 0 44.

26 I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

 JINANE AL FIRDAOUS

CONSTRUCTION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE AL KIMMA

CONSULTING

 N°31, Lotissement communal,

 Sidi Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC

 JINANE AL FIRDAOUS

CONSTRUCTION  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 273 

تجزئة النديم ليداسفة - 20280 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.40917

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  شتن15  202   30 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

سعيد مر�سي  (ة)   تفويت الديد 

210 حصة اأت اعية من أصل 100 

نور الدين  (ة)  الديد  حصة لفائدة  

عجلي بتاريخ 30 شتن15  202.

سعيد مر�سي  (ة)   تفويت الديد 

210 حصة اأت اعية من أصل 100 

املصطفى  (ة)  الديد  حصة لفائدة  

أدري بتاريخ 30 شتن15  202.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 63 802.

262I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

 JINANE AL FIRDAOUS
CONSTRUCTION

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تعيين مدي1 أديد للشركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA
CONSULTING

 N°31, Lotissement communal,
 Sidi Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC
 JINANE AL FIRDAOUS

CONSTRUCTION   شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 273 
تجزئة النديم ليداسفة - 20280 

الدار البيضاء املغرب.
تعيين مدي1 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.40917

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
30 شتن15  202 تم تعيين  املؤرخ في 
مدي1 أديد للشركة الديد(ة) عجلي 

نور الدين  ك دي1 آخر
تبعا لوفاة املدي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 63 802.
263I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

 JINANE AL FIRDAOUS
CONSTRUCTION

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تعيين مدي1 أديد للشركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA
CONSULTING

 N°31, Lotissement communal,
 Sidi Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC
 JINANE AL FIRDAOUS

CONSTRUCTION   شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 273 
تجزئة النديم ليداسفة - 20280 

الدار البيضاء املغرب.
تعيين مدي1 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.40917

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
30 شتن15  202 تم تعيين  املؤرخ في 
مدي1 أديد للشركة الديد(ة) أدري 

املصطفى  ك دي1 آخر
تبعا لوفاة املدي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 63 802.
264I

لوكدر للحدابات

NAJMA.ICE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

لوكدر للحدابات
 4 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 60000، جأدة املغرب
NAJMA.ICE شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة(في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املنار 

شارع مبارك لهبيل رقم 84   - 
60000 جأدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.263 9
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون15  202   01 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
رأس الها  مبلغ    NAJMA.ICE
مقرها  جعنوان  سرهم    00.000
مبارك  شارع  املنار  حي  اإلأت اعي 
جأدة   60000  -    84 رقم  لهبيل 
الوصول  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

لل بتغ0.
حي  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
 -    84 املنار شارع مبارك لهبيل رقم 

60000 جأدة املغرب. 
ج عين:

ج  ال5زازي  مبارك   الديد(ة) 
عنوانه(ا) حي املنار شارع مبارك لهبيل 
املغرب  جأدة   60000    84 رقم 

ك صفي (ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
حي املنار شارع مبارك لهبيل رقم 84  

جأدة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   22 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

 202 تحت رقم 4007.
261I

لوكدر للحدابات

LOCA CHIC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

لوكدر للحدابات
 4 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 60000، جأدة املغرب
LOCA CHIC  شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 
العونية تجزئة الطلحاجي زنقة 
حدون رقم 4 الطابق االجل - 

60000 جأدة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38349
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   04
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 LOCA  : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

. CHIC
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديارات.
طريق   : االأت اعي  املقر  عنوان 
زنقة  الطلحاجي  تجزئة  العونية 
حدون رقم 4 الطابق االجل - 60000 

جأدة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
00  حصة    : الديد أكرم حدني 
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بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديد خالد اكويس :  900 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
بقي ة    00  : الديد أكرم حدني 

00  سرهم.
الديد خالد اكويس : 900 بقي ة 

00  سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد أكرم حدني عنوانه(ا) حي 
االندلس زنقة الحدين بن املصطفى 

رقم  3  60000 جأدة املغرب.
الديد خالد اكويس عنوانه(ا) 2  

زنقة الكتبية  60000 جأدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد أكرم حدني عنوانه(ا) حي 
االندلس زنقة الحدين بن املصطفى 

رقم  3  60000 جأدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    0 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

 202 تحت رقم 3819.
266I

لوكدر للحدابات

 SOS ARRAHMAH
ASSISTANCE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

لوكدر للحدابات
 4 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 60000، جأدة املغرب
 SOS ARRAHMAH ASSISTANCE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي  تجزئة 
الدالم 2 س 4 رقم 2قطعة رقم 

17  - 60000 جأدة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38393
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   03
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 SOS  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ARRAHMAH ASSISTANCE
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموات 2 اسعاف 3 نقل الديارات.
تجزئة    : االأت اعي  املقر  عنوان 
الدالم 2 س 4 رقم 2قطعة رقم 17  

- 60000 جأدة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 100   : قش ار  اسامة  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديد اسريس اعيزة  :  100 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديد اسامة قش ار : 100 بقي ة 

00  سرهم.
الديد اسريس اعيزة  : 100 بقي ة 

00  سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  قش ار  اسامة  الديد 
رقم 317 شارع مح د الدرة حي املجد 

63300 بركان املغرب.
عنوانه(ا)  اعيزة   اسريس  الديد 
 RUE DE CALELLA VILLE  12  21

PERPIGNAN  68000 فرندا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  قش ار  اسامة  الديد 
رقم 317 شارع مح د الدرة حي املجد 

63300 بركان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    7 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

 202 تحت رقم 3949.
267I

لوكدر للحدابات

EL OMARI DAMANE CASH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

لوكدر للحدابات
 4 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 60000، جأدة املغرب

 EL OMARI DAMANE CASH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الدعاسة زنقة الي امة رقم 41 - 
60000 جأدة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3836 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   29
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 EL  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.OMARI DAMANE CASH
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 -  41 رقم  الي امة  زنقة  الدعاسة 

60000 جأدة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد أيوب الع ري :  100 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
100 حصة    : الديد يحي الع ري 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديد أيوب الع ري : 100 بقي ة 

00  سرهم.
بقي ة   100  : الديد يحي الع ري 

00  سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  الع ري  أيوب  الديد 
 41 رقم  الي امة  زنقة  الدعاسة  حي 

60000 جأدة املغرب.
عنوانه(ا)  الع ري  يحي  الديد 
التكنة العدكرية حي مح د بامليلوسي 

60000 جأدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  الع ري  أيوب  الديد 

 41 رقم  الي امة  زنقة  الدعاسة  حي 
60000 جأدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    2 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

 202 تحت رقم 3884.
268I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

 DOMAINE BENI AMIR
HAMDAOUI

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1
 N°183 2EME  ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 DOMAINE BENI AMIR
HAMDAOUI  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مدتوطن 
عند مركز االع ال ساي بتجزئة 

العث انية الحي االساري الطابق 3 - 
23000 بني مالل املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2 8 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   26
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 DOMAINE BENI AMIR  :

. HAMDAOUI
غرض الشركة بإيجاز :  الفالحة ج 

تربية املوا�سي.
عنوان املقر االأت اعي : مدتوطن 
بتجزئة  ساي  االع ال  مركز  عند 
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 -  3 الطابق  االساري  الحي  العث انية 
23000 بني مالل املغرب .

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد ابراهيم ح داجي  :  000.  
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

ح داجي   ابراهيم  الديد 
عنوانه(ا) حي الحرية رقم 112 2800 

املح دية  املغرب .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
ح داجي   ابراهيم  الديد 
عنوانه(ا) حي الحرية رقم 112  2800 

املح دية  املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 21 نون15 

 202 تحت رقم 96  .

269I

GLOBE FIDUCIAIRE

RAZAN CARGO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي1 أديد للشركة

GLOBE FIDUCIAIRE
4   شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
8  ، 00 20، الدار البيضاء املغرب

RAZAN CARGO  شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
املختار الدو�سي الطابق امجل 

الدعاسة رقم  1  العليا املح دية   
- 28830  املح دية  املغرب.
تعيين مدي1 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23799

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم تعيين  نون15  202  املؤرخ في    
مدي1 أديد للشركة الديد(ة)  بحاج 

يونس ك دي1 جحيد.

تبعا لقبول استقالة املدي1.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملح دية  بتاريخ 24 نون15 

 202 تحت رقم 2440.
270I

STE AZIZ CAR TRANSPORT SARL AU

شركة عزيز كار طرونسبور
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE AZIZ CAR TRANSPORT
SARL AU

الدواني  زنقة 4 رقم 33 ، 90000، 
طنجة املغرب

شركة عزيز كار طرجندبور شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي الدواني 

زنقة 4 رقم 33 - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 20 31

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  شتن15  202   03
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
شركة   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

عزيز كار طرجندبور.
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الخاص  لحدابها  هو  الشركة  من 
أشخاص   ، ثالثة  أطراف  جلحداب 
طبيعيين أج اعتباريين في املغرب جفي 

الخارج.
جالدج ي  الوطني  ال15ي  النقل   -

للبضائع
- اإلرساليات بج يع أشكالها.

املحليين  املدافرين  مواصالت   -
جالدجليين

- النقل الدياحي

- نقل أ يع أنواع البضائع بكافة 

الوسائل جخاصة بواسطة الشاحنات 

املقطورات  جنصف  جاملقطورات 

جغي1ها.

املوافقة  جتأأي1  التشغيل 

جالت1خيص للنقل.

أصناف  جتصدير  استي1اس   -

متنوعة.

أ يع املعامالت   ، جبشكل عام   -

التجارية  أج  الصناعية  أج  املالية 

تكون  قد  التي  جالعقارية  املنقولة 

مرتبطة بشكل مباشر أج غي1 مباشر ، 

بواحدة أج أخرى من   ، كلًيا أج أزئًيا 

إليها أعاله لتدهيل  الع ليات املشار 

النشاط أج تعزيزه أج تطويره للشركة.

في النهاية القيام سجن أي قيوس   -

بج يع الع ليات التي قد تداعد عل0 

تطوير الشركة.

الدواني   : عنوان املقر االأت اعي 
طنجة   90000  -  33 رقم   4 زنقة 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 20.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

حصة   200   : الديد عزيزنكا ي  

بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

زنقة  عنوانه(ا)  الديد عزيزنكا ي  

 90000 املصل0   21 رقم  ال15ازيل 

طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

زنقة  عنوانه(ا)  الديد عزيزنكا ي  

 90000 املصل0   21 رقم  ال15ازيل 

طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن15    7 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 26 246.

27 I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

 BUREAU ETUDE ET
INGENIERIE HERBA TAHA

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

399 الطابق 2 مكتب 1 تجزئة أنة 
الزيتون   بندوسة فاس ، 30000، 

فاس املغرب
 BUREAU ETUDE ET INGENIERIE

HERBA TAHA شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : تجزئة  

بدتان البديع رقم 219 طريق 
عين الشقف فاس - 30000 فاس 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.47127

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 1  أكتوبر  202 تقرر حل 
 BUREAU ETUDE ET INGENIERIE
HERBA TAHA شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 
بدتان  تجزئة   اإلأت اعي  مقرها 
219 طريق عين الشقف  البديع رقم 
فاس املغرب نتيجة   30000  - فاس 

الملنافدة القوية ج االزمة 
.

ج عين:
حربه ج عنوانه(ا)  طه   الديد(ة) 
فاس املغرب ك صفي   30000 فاس 

(ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
جفي تجزئة   أكتوبر  202   22 بتاريخ 
طريق عين   219 بدتان البديع رقم 
الشقف فاس - 30000 فاس املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 5379/2021.

272I
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STE AGEFICO SARL

BOUDRIF
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
2  شارع ع ر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب
BOUDRIF شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة ابو 
بكر الرازي اقامة ابراهيم رقم 2  - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 222  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   2 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BOUDRIF
االع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النهائية.
زنقة ابو   : عنوان املقر االأت اعي 
 -   2 بكر الرازي اقامة ابراهيم رقم 

90000 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
عبدالحكيم  بوسريف  الديد 
سرهم    .000 بقي ة  حصة    00   :

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عبدالحكيم  بوسريف  الديد 
23 رقم  عنوانه(ا) حي بن كي1ان زنقة 

7 90000 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جمواطن مدي1ي الشركة:

عبدالحكيم  بوسريف  الديد 
23 رقم  عنوانه(ا) حي بن كي1ان زنقة 

7 90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 248333.
273I

CABINET RAMI EXPERTISE

SINOFRA GROUP
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,
 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc
SINOFRA GROUP شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 

الكريم الخطابي ع ارة بن مو�سى 
الجواش الطابق الثاني فاس. - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7040 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    2
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SINOFRA GROUP
: • تاأر أج  غرض الشركة بإيجاز 

جسيط في التصدير جاالستي1اس
جالدراأات  الدراأات  تاأر   •
امللحقات  أج  الغيار  جقطع  النارية 

للدراأات أج الدراأات النارية.

أج  للدراأات  مركب  أج  صانع   •

الدراأات النارية.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

بن  ع ارة  الخطابي  الكريم  عبد 

مو�سى الجواش الطابق الثاني فاس. 

- 30000 فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : بالل  الرتيمي  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بالل  الرتيمي  الديد 

فرندا 00 03  - فرندا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  بالل  الرتيمي  الديد 

فرندا 00 03  - فرندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 1343.

274I

لوكدر للحدابات

CRISTAL BADAET

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

لوكدر للحدابات

 4 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 60000، جأدة املغرب

CRISTAL BADAET شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 24 حي 

املدتقبل تجزئة الكوال ي - 60000 

جأدة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

38339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   2 

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CRISTAL BADAET

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء .

حي   24  : االأت اعي  املقر  عنوان 

 60000  - الكوال ي  تجزئة  املدتقبل 

جأدة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 100   : الحجل  مح د  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

  : الزرهوني  القاسر  عبد  الديد 

100 حصة بقي ة 00  سرهم للحصة 

.

الديد مح د الحجل : 100 بقي ة 

00  سرهم.

الديد عبد القاسر الزرهوني : 100 

بقي ة 00  سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الحجل  مح د  الديد 
سرب امباصوا زنقة 47 رقم 4 60000 

جأدة املغرب.

الزرهوني  القاسر  عبد  الديد 
رقم  حي املي1 علي زنقة  4  عنوانه(ا) 

36 60000 جأدة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  الحجل  مح د  الديد 
سرب امباصوا زنقة 47 رقم 4 60000 

جأدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   09 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

 202 تحت رقم 3839.
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STE CROWN CONSULTING SARL

STE ALIA RIF CAR SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING

SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°02

 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N° 66,3EME ETAGE

 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC

STE ALIA RIF CAR SARL شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي املحل 
التجاري رقم 3  الطابق امجل 

الكائن بقيدارية الحديقة شارع 

الدالم رقم 24 - 32000 الحدي ة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3149

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202    1

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ALIA RIF CAR SARL

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديارات بدجن سائق.

املحل   : االأت اعي  املقر  عنوان 

التجاري رقم 3  الطابق امجل الكائن 

بقيدارية الحديقة شارع الدالم رقم 

24 - 32000 الحدي ة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.100   : الديد ابراهيم اليديري 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديد رشيد عبداملامون  :  2.100 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

 2100  : اليديري  ابراهيم  الديد 
بقي ة 00  سرهم.

الديد رشيد عبداملامون  : 2100 
بقي ة 00  سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد ابراهيم اليديري عنوانه(ا) 
الحدي ة   32000 الكويرة  زنقة   63

املغرب.
عبداملامون   رشيد  الديد 
حي  باها  ايت  زنقة   13 عنوانه(ا) 
الحدي ة   32000 عابد   سيدي 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد ابراهيم اليديري عنوانه(ا) 
الحدي ة   32000 الكويرة  زنقة   63

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحدي ة  بتاريخ 21 نون15 

 202 تحت رقم 047 .
276I

LAAJEB ACCOUNTING

HANDASSAT DARI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LAAJEB ACCOUNTING
 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN NC ، 93040،
TETOUAN MAROC

HANDASSAT DARI شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

أيش امللكي إقامة أوهرة تطوان 
رقم C - 93400. تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 4763
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون15  202    1 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

 HANDASSAT الوحيد  الشريك 
DARI  مبلغ رأس الها 00.000  سرهم 
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع أيش 
 C - امللكي إقامة أوهرة تطوان رقم 
 : ل  نتيجة  املغرب  تطوان   .93400

عدم إمكانية است رار الشركة.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
تطوان  أوهرة  إقامة  امللكي  أيش 

رقم C - 93400 تطوان املغرب. 
ج عين:

الديد(ة) مح د  اقور ج عنوانه(ا) 
سجار بنقريش أ اعة ج قياسة بنقريش 
(ة)  تطوان املغرب ك صفي   93000

للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   22 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 202 تحت رقم 6913.
277I

AFKA  FICHE

AFKA FICHE  SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFKA  FICHE
boujdour ، 71000، بوأدجر 

املغرب
AFKA FICHE  SARL AU  شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الدالم 
رقم 8  بوأدجر بوأدجر 000 7 

بوأدجر املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26447

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   20 8 نون15    3
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 AFKA  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

. FICHE  SARL AU
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 -   MAREYAGE  - االس اك بالج لة 

الصيد البحري - االشغال املختلفة .
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
بوأدجر  بوأدجر    8 رقم  الدالم 

000 7 بوأدجر املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : حربل  الهاسي  الديد 
حصة بقي ة 00.000  سرهم للحصة 

.
  000  : حربل  الهاسي  الديد 

بقي ة 00  سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  حربل  الهاسي  الديد 
000 7 بوأدجر  جساسية رأال البحر 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  حربل  الهاسي  الديد 
000 7 بوأدجر  جساسية رأال البحر 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 24 سأن15 

8 20 تحت رقم 2774/18.

278I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة العيون الداقية 

الح راء

TODO MED
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة 
العيون الداقية الح راء

صندجق ال15يد 2266 ، 70000، 
العيون املغرب
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TODO MED شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 30 
رقم 34 حي الوحدة  0 العيون - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3906 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    6

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 TODO : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.MED

هدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالندبة لنفدها أج  سواء   ، الشركة 

لألطراف الثالثة في املغرب جالخارج:

مكتبية  جمعدات  مدتلزمات   -

جحاسوب جمكتبة جقرطاسية جسعاية 

جطباعة عل0 كل �سئ

الدعم جالطباعة جالقرطاسية.

- الطباعة جالقرطاسية.

- خدمات متنوعة جنظافة املباني 

اإلسارية جالخاصة ؛

العامة  املباني  تنظيف جصيانة   -

جالخاصة جاملصانع جاملطارات جاملوانئ 

،

جاملتنوعة  االنشائية  االع ال   -

جاالنشائية جاالنشائية.

جمعالجة  التبليط  أع ال   -

جالدي1اميك  جالبالط  امرضيات 

جالرخام جالت1جيج

العقارات.

اع ال الدهان ج التجصيص ج   -
الديكور

الدباكة  جاع ال  سراسات   -

جالهياكل  جالتكييف  جالكهرباء 

الهندسية

املالبس  مرافق  جصيانة  تطوير   -

جمداحات البدتنة.

املعدات  جتدويق  جشراء  بيع   -
جاللوازم  جاملعدات  جامثاث  املكتبية 

لها
املكاتب جكذلك أأهزة الك بيوتر 

جامأهزة
- توفي1 جتركيب أي تكييف هواء أج 

نظام تدفئة جمعدات مراقبة ،
جالحفالت  املهرأانات  تنظيم 

جاملناسبات جاملطاعم.
الطعام  تقديم  خدمات   -

جاست1احات القهوة
املباني  تأأي1 املعدات جتنظيف   -
اإلسارية العامة جالخاصة جالحدائق ج

مداحات خضراء
- نقل البضائع بالتأأي1 أج املكافأة 

، جنقل امفراس ، جالنقل الدياحي
املالبس  جتوريد  جبيع  شراء   -
جالع ل  جاممن  جامزياء  جاملالبس 

جاممن
جالتجارة  جالتصدير  جاالستي1اس 

العامة
 ، بيع ، تجارة ، س درة   ، - شراء 
 ، تدويق أي �سيء   ، تصنيع   ، ت ثيل 

منتج ،
املواس جالبضائع جاآلالت جامللحقات 

جنقل امفراس جالنقل الدياحي ،
الع ليات  أ يع  أعم  جبشكل   -
املتعلقة ، بشكل مباشر أج غي1 مباشر 

، كلًيا أج أزئًيا
أعاله  إليها  املشار  الع ليات 
نشاط  تطوير  أج  تعزيز  أج  لتدهيل 

الشركة أيًضا
غي1  أج  مباشرة  مشاركة  أي  أن 
في  امشكال  من  شكل  بأي  مباشرة 

املؤسدات
الدعي جراء امهداف. .

 30 زنقة   : عنوان املقر االأت اعي 
 - العيون  الوحدة  0  حي   34 رقم 

70000 العيون املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد مح د علي امجوض :  110 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
 410   : امجوض  خليفة  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
امجوض  علي  مح د  الديد 
عنوانه(ا) حي الفتح شارع ابن القيم 
العيون   70000 العيون   17 رقم 

املغرب.
الديد خليفة امجوض عنوانه(ا) 
 17 القيم رقم  ابن  الفتح شارع  حي 

العيون 70000 العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
امجوض  علي  مح د  الديد 
عنوانه(ا) حي الفتح شارع ابن القيم 
العيون     70000 العيون   17 رقم 

املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   26 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 202 تحت رقم 3598/2021.
279I

GLOBE FIDUCIAIRE

RAZAN CARGO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

GLOBE FIDUCIAIRE
4   شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
8  ، 00 20، الدار البيضاء املغرب

RAZAN CARGO شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
املختار الدو�سي الطابق امجل 

الدعاسة رقم  1  العليا املح دية - 
28830 املح دية   املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23799
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت  نون15  202  في     املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
سعيد الحيان  (ة)  تفويت الديد 
00  حصة اأت اعية من أصل 00  
حصة لفائدة  الديد (ة) يونس  بحاج 

بتاريخ    نون15  202.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية باملح دية  بتاريخ 24 نون15 

 202 تحت رقم 2440.
280I

ISDM CONSULTING

ALMANAR ALWAID
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي1 أديد للشركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
ALMANAR ALWAID  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

اسريس االجل زنقة بنص يم رقم 36 
حي خط الرملة العيون - 70000 

العيون املغرب.
تعيين مدي1 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 1347

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين  نون15  202   21 املؤرخ في 
الديد(ة)  للشركة  أديد  مدي1 

اس يلي عندال ك دي1 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   26 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 202 تحت رقم 3616/21.
28 I

ACTION FINANCE ET STRATEGIE

EMGB

إعالن متعدس القرارات

 ACTION FINANCE ET
STRATEGIE

 Quartier Anfa ، 28830، ,  3
Mohammedia Maroc

EMGB «شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: إقامة 
التقدم، مبنى GH 2-8  ، الطابق 

امجل شقة رقم  0 القدس 
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ال15نو�سي الدار البيضاء - 20600 

الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.300043

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في  0 نون15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي:  

بيع الديد ح زة معرجفي 2100 سهم 

 210 للديد يوسف الخضاري ب بلغ 

ألف سرهم.

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 
الخضاري  يوسف  الديد  تعيين 

ك دي1أديد للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل0 مايلي:  

بيع الديد ح زة معرجفي 2100 سهم 

للديد يوسف الخضاري ب بلغ  210 

ألف سرهم.

عل0  ينص  الذي   : 2 رقم  بند 
مايلي: تعيين الديد يوسف الخضاري 

ك دي1أديد للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 802030.

282I

ISDM CONSULTING

ALMANAR ALWAID
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة 

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

ALMANAR ALWAID شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي شارع 

اسريس االجل زنقة بنص يم رقم 36 

حي خط الرملة العيون - 70000 

العيون املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 1347
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 21 نون15  202 ت ت إضافة 
إ 0 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :
املطبعة, شراء جبيع معدات اخرى.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون15   26 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 202 تحت رقم 3616/21.

283I

Dream house for family forum

 dream house for family
forum

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

Dream house for family forum
 tamaslouhte marrakechDr
 Oulad yahya 864 ، 40000،

Marrakech Maroc
 dream house for family forum

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار جالس 

يحيي 864 أ اعة تاماصلوحت 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  9739
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  شتن15  202   03
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 dream : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.house for family forum
جكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية .
: سجار جالس  عنوان املقر االأت اعي 
تاماصلوحت  أ اعة   864 يحيي 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  العواس  مح د  الديد 
مراكش   411 رقم  الف   3 املدي1ة 

40000 مراكش املغرب.
عنوانه(ا)  تركاجي  مريم  الديدة 
املحاميد برج الزيتون ع ارة 90 شقة 
 90 املحاميد برج الزيتون ع ارة    2
مراكش   40000 مراكش    2 شقة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  العواس  مح د  الديد 
مراكش   411 رقم  الف   3 املدي1ة 

40000 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية ب راكش  بتاريخ - تحت رقم 

.-
284I

CABINET RAMI EXPERTISE

BAFIBAT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,
 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc
BAFIBAT  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 

الكريم الخطابي ع ارة بن مو�سى 
الجواش الطابق الثاني فاس.  - 

30000 فاس املغرب  
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
70403

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    7

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. BAFIBAT
غرض الشركة بإيجاز : *مدتث ر 

عقارات
*توزيع املباني

إنشاءات  أج  أع ال  *مقاجل 
متنوعة.

عنوان املقر االأت اعي : شارع عبد 
مو�سى  بن  ع ارة  الخطابي  الكريم 
 - فاس.   الثاني  الطابق  الجواش 

30000 فاس املغرب  .
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الحق  عبد  تراس  فيال ي  الديد 
سرهم    00 بقي ة  حصة    .000   :

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الحق  عبد  تراس  فيال ي  الديد 
حي  لي1يدان  م ر    2 رقم  عنوانه(ا) 
الدار   20000 البيضاء  الرميطاج 

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الحق  عبد  تراس  فيال ي  الديد 
حي  لي1يدان  م ر    2 رقم  عنوانه(ا) 
الدار   20000 البيضاء  الرميطاج 

البيضاء املغرب
معاذ  تراس  فيال ي  الديد 
عنوانه(ا) 30 زنقة موزج ي طابق 4 حي 
 20000 البيضاء  الدار  املدتشفيات 

الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 1344.

281I
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BHM MAROC CAR

SAV EXPRESS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BHM MAROC CAR
برانص شارع صاحب الصالة رقم 8 

، 90000، طنجة املغرب
SAV EXPRESS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي اجالس 
ابراهيم رقم 93  , لعري الشيخ 

بالناظور - 62000  الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23  9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   26
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 SAV  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.EXPRESS
غرض الشركة بإيجاز : خدمات ما 

بعد البيع لل عدات املنزلية 
.

: حي اجالس  عنوان املقر االأت اعي 
الشيخ  لعري   ,   93 رقم  ابراهيم 

بالناظور - 62000  الناظور املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  00   : الديد عاسل الحشاي�سي 

حصة بقي ة 000.  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الحشاي�سي  عاسل  الديد 
عنوانه(ا) 3 زنقة تنجداس ملك الحاج 

مع ر بركان 63300 بركان املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مدي1ي الشركة:

الحشاي�سي  عاسل  الديد 
عنوانه(ا) 3 زنقة تنجداس ملك الحاج 

مع ر بركان 63300 بركان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ    نون15 

 202 تحت رقم 4387.
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FDBM Consulting

العهد سيرفيس
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FDBM Consulting
 Av Ghinia imm El bouaami
 2ième Etage N°4، 54350،

MIDELT Maroc
العهد سي1فيس شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 32 
تاشاجيت طريق مكناس مي الل - 

14310 ميدلت املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2983
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   09
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
العهد   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

سي1فيس.
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة أج البناء.
 32 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
 - مي الل  مكناس  طريق  تاشاجيت 

14310 ميدلت املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة :  99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

100 حصة    : الديد حاحو ك ال 
بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديدة شبة فاط ة :  100 حصة 
بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ك ال   حاحو  الديد 
كاميليا   سيار   4 باء  ع ارة  الشقة9 

10010 مكناس املغرب.
عنوانه(ا)  فاط ة  شبة  الديدة 
تجزئة حفيظة    4 شقة    88 ع ارة 

مرأان  10070 مكناس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  ك ال  حاحو  الديد 
كاميليا  سيار   4 باء  ع ارة   9 الشقة 

10010 مكناس املغرب
عنوانه(ا)  فاط ة   شبة  الديدة 
حفيظة  تجزئة    4 شقة   88 ع ارة 

مرأان 10070 مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   24 بتاريخ  االبتدائية ب يدلت  

 202 تحت رقم 9 3.
287I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

STE RIFIO IMPORT-EXPORT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui
SARL

 14BIS,AVENUE MOHAMED V ،
32000، AL HOCEIMA MAROC
 STE RIFIO IMPORT-EXPORT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

 C6 جعنوان مقرها اإلأت اعي باسس
ع ارة 9 -4 - 32000 الحدي ة  

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3141
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202    1
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.RIFIO IMPORT-EXPORT
جسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ج  الزراعية  ج  الغذائية  املنتوأات 

التصدير ج االست1اس.
باسس   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الحدي ة    32000 -   9-4 C6 ع ارة 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 210   : البلحاجي   الديد مح د 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديد عبد الواحد أشابني  :  210 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
  : بنتوهامي  الحافظ  عبد  الديد 
210 حصة بقي ة 00  سرهم للحصة 

.
 210   : الديد عبد املنعم بقاش 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
 210  : البلحاجي   مح د  الديد 

بقي ة 00  سرهم.
الديد عبد الواحد أشابني : 210 

بقي ة 00  سرهم.
 : بنتوهامي  الحافظ  عبد  الديد 

210 بقي ة 00  سرهم.
 210  : بقاش  املنعم  عبد  الديد 

بقي ة 00  سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد مح د البلحاجي  عنوانه(ا) 
 32000 املحوسين   شارع    04

الحدي ة  املغرب.
أشابني  الواحد  عبد  الديد 
املوحدين  شارع    02 عنوانه(ا) 

32000 الحدي ة املغرب.
بنتوهامي  الحافظ  عبد  الديد 
الدين  صالح  شارع  عنوانه(ا)  0  

اميوبي 32000 الحدي ة املغرب.
الديد عبد املنعم بقاش عنوانه(ا) 

الحدي ة 32000 الحدي ة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   
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جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد مح د البلحاجي  عنوانه(ا) 

 32000 املحوسين   شارع    04

الحدي ة املغرب

بنتوهامي  الحافظ  عبد  الديد 

املوحدين  شارع    02 عنوانه(ا) 

32000 الحدي ة  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالحدي ة  
رقم -.

288I

CABINET EL BAGHDADI

 SOCIETE IMMOBILIERE
BACHKRA

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET EL BAGHDADI

 AV MOULAY ALI CHERIF

 2ETG APPT 3- N° 26 ، 90000،

TANGER MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE

BACHKRA شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الورجس قطعة 30  العوامة - 90000 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.929 7

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر  يونيو  202   22 في  املؤرخ 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 

 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ    IMMOBILIERE BACHKRA
جعنوان  سرهم    0.000 رأس الها 

الورجس  تجزئة  اإلأت اعي  مقرها 

قطعة 30  العوامة - 90000 طنجة 

املغرب نتيجة ل : افالس.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

الورجس قطعة 30  العوامة - 90000 

طنجة املغرب. 

ج عين:

الديد(ة) فريد  تعواتي ج عنوانه(ا) 

العوامة    30 قطعة  الورجس  تجزئة 

(ة)  ك صفي  املغرب  طنجة   90000

للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   30 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 6017.

289I

SOCIETE EXCELLENCE DEVELOPPEMENT

STE PALMIER FAN
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SOCIETE PALMIER FAN

 MAKATIB MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES MAROC

STE PALMIER FAN شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 

إقامة الفتح 7 2 شارع إبراهيم 

الرجساني برجلونج الطابق   رقم3 

الدارالبيضاء الدار البيضاء 20399 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

123729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  نون15  202   29

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PALMIER FAN

 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ENTREPRISE DE TRAVAUX

DIVERS
 P R O M O T I O N

.IMMOBILIERE
إقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الرجساني  إبراهيم  شارع   2 7 الفتح 
برجلونج الطابق   رقم3 الدارالبيضاء 
20399 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

4.000.000 سرهم، مقدم كالتا ي:
 -

 : نوفل  ح دان  علمي  الديد 
0000  بقي ة 00  سرهم.

  0000  : فهد  سالجي  الديد 
بقي ة 00  سرهم.

  0000  : مح د  سالجي  الديد 
بقي ة 00  سرهم.

  0000  : الديد سالجي عبد هللا 
بقي ة 00  سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جصفات جمواطن الشركاء :

نوفل  ح دان  علمي  الديد 
 6 الشقة  ملدفر  تجزئة  عنوانه(ا) 
 30000 إي وزار   طريق   3 الطابق 

فاس املغرب.
عنوانه(ا)  فهد  سالجي  الديد 
2 طريق  تجزئة الياس ين الشقة   28

إي وزار 30000 فاس املغرب.
عنوانه(ا)  مح د  سالجي  الديد 
إقامة ندى شارع أبي بكر زني15 الشقة 

4    30000 فاس املغرب.
الديد سالجي عبد هللا عنوانه(ا) 
تجزئة صولينا طريق إ[موزار   1 رقم 

30000 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
نوفل  ح دان  علمي  الديد 
 6 الشقة  ملدفر  تجزئة  عنوانه(ا) 
 30000 إي وزار   طريق   3 الطابق 

فاس املغرب
عنوانه(ا)  فهد  سالجي  الديد 
2 طريق  تجزئة الياس ين الشقة   28

إي وزار 30000 فاس املغرب
عنوانه(ا)  مح د  سالجي  الديد 
إقامة ندى شارع أبي بكر زني15 الشقة 

4  30000 فاس املغرب
الديد سالجي عبد هللا عنوانه(ا) 
تجزئة صولينا طريق إ[موزار   1 رقم 

30000 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم  4081.
290I

FIDUCIARE IITIMANE

STE DOMAINE SNOUSSIA

إعالن متعدس القرارات

FIDUCIARE IITIMANE
 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER ETAGE VN
FES ، 30000، FES MAROC

  STE DOMAINE SNOUSSIA
«شركة ذات املدؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: الطابق 

الثاني رقم 394 شارع 1  حي املدي1ة 
بندوسة فاس - 30000 فاس املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.4167 
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 30 غشت  202
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
اعالن جفاة الديد الخطاب الدنو�سي 
قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

تعيين مدي1 أديد 
قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 

تقديم الراس ال الجديد
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل0 مايلي: 
املوقعون أسناه يقدمون للشركة مبلغ 
  0000000) سرهم  ماليين  عشرة 
الشركاء  مداه ات  منح  تم  سرهم) 
جذلك جفًقا  نقًدا توزع عل0 الشركاء 
 .30/8/2021 بتاريخ  الوفاة  لتقرير 
كريم  مح د  الدنو�سي  الديد 
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الطيب  الديد  سرهم    100000
الديد  4000000سرهم  الدنو�سي  
000000 سرهم  الدنو�سي  يوسف 
  100000 الدنو�سي  مح د  الديد 
الدنو�سي  مهدي  الديد  سرهم 
إلهام  الديدة  100000 سرهم 
210000 سرهم الديدة كنزة  الرايس 

الدنو�سي 210000سرهم
عل0  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
ب بلغ  املال  رأس  تحديد  تم  مايلي:  
  0000000) سرهم  ماليين  عشرة 
إ 0  مقدم  الكل   ،

ً
نقدا سرهم) 

سرهم،    00 بقي ة  سهم    00000
كل منها   ، 00000 إ 0  مرق ة من   
قبل  من  بالكامل  مكتتبة  بالكامل، 
ب ا  منهم.  لكل  جمخصصة  الشركاء 
يتناسب مع مداه اتهم، جفًقا لتقرير 
الديد   :30/8/2021 املؤرخ  الوفاة 
الدنو�سي مح د كريم 1000  حصة 
الدنو�سي  الطيب  الديد  اأت اعية 
الديد  اأت اعية  حصة   40000
حصة    0000 الدنو�سي  يوسف 
الدنو�سي  مح د  الديد  اأت اعية 
الديد  اأت اعية  حصة    1000
حصة    1000 الدنو�سي  مهدي 
الرايس  إلهام  الديدة  اأت اعية 
2100 حصة اأت اعية الديدة كنزة 

الدنو�سي 2100 حصة اأت اعية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر    8 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 4607.

29 I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE CONTA DRAA
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

  SOCIETE CONTA DRAA SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة(في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 
اسرير مدغرة الراشيدية - 12000 

الراشيدية املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 2349

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون15  202   20 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
   SOCIETE CONTA DRAA SARL
سرهم    00.000 رأس الها  مبلغ 
قصر  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
 12000  - الراشيدية  مدغرة  اسرير 

الراشيدية املغرب نتيجة ل : االزمة.
قصر  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
 12000  - الراشيدية  مدغرة  اسرير 

الراشيدية املغرب. 
ج عين:

الديد(ة) مح د  الراي ج عنوانه(ا) 
الراشيدية 12000 الراشيدية املغرب 

ك صفي (ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 29 نون15 

 202 تحت رقم 163.

292I

A&O

CASA CEREALES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

A&O
 AVENUE MERS SULTAN ، 26

20210، الدار البيضاء املغرب
CASA CEREALES شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 شارع 
مرس الدلطان الطابق   - 20210 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1 334 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  غشت  202   09
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 CASA  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.CEREALES
غرض الشركة بإيجاز : استي1اس ج 

تصدير.
26 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
 20210  - مرس الدلطان الطابق   

الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
210 حصة    : الديد مح د غالم 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
 210   : الديد عبد اللطيف غالم 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
 210   : الديد عبد الدالم غالم 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
حصة   210   : غالم  الديد ع ر  

بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)   غالم  مح د  الديد 
 80000 229 حي فونتي  R رقم  قطاع 

أكاسير املغرب.
غالم  اللطيف  عبد  الديد 
عنوانه(ا)  زنقة جرزازات فيال غالم حي 

موالي رشيد 80000 انزكان املغرب.
الديد عبد الدالم غالم عنوانه(ا) 
أكاسير   80000 22 حي اليغ فيال رقم 

املغرب.
رقم  غالم عنوانه(ا)  الديد ع ر  

336 حي اليغ  80000 أكاسير املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)   غالم  مح د  الديد 
 80000 229 حي فونتي  R رقم  قطاع 

أكاسير املغرب

غالم  اللطيف  عبد  الديد 

عنوانه(ا)  زنقة جرزازات فيال غالم حي 

موالي رشيد 80000 انزكان املغرب

الديد عبد الدالم غالم عنوانه(ا) 

أكاسير   80000 22 حي اليغ فيال رقم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

  7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت  202 تحت رقم 790029.

293I

LE LEGALISTE

A.S MOROCCO PACK

إعالن متعدس القرارات

LE LEGALISTE

 ANGLE RUE DES MESANGES ET

 BD ABDERRAHIM BOUABID A

 2PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

A.S MOROCCO PACK «شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: سجار جالس 

بصري أ اعة سدي املكي  - 00 26 

برشيد املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 316 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 6  شتن15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم   - تفويت حصص: الذي 

النبي  عبد  الديد  مايلي:  عل0  ينص 

 (600) ست مائة   -    : أدعي فوت 

شركة  في  ي تلكها  اأت اعية  حصة 

A.S MOROCCO  PACK شركة سات 

مدؤجلية محدجسة إ 0 الديد عاسل 

 ( 200) جميئتان  الف   -  2 مامومي. 

شركة  في  ي تلكها  اأت اعية  حصة 

شركة   A.S MOROCCO  PACK

الديد  إ 0  محدجسة  مدؤجلية  سات 

غيالن ضرفي.
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قرار رقم 2 - استقالة مدي1: الذي 

ينص عل0 مايلي: استقالة الديد عبد 

النبي أدعي من مهامه ك دي1 جحيد 

للشركة.

تعيين مدي1 أديد:   -  3 قرار رقم 

الذي ينص عل0 مايلي: تعيين الديدان 

عاسل مامومي جغيالن ضرفي مدي1ين 

للشركة ملدة غي1 محدسة.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم -: الذي ينص عل0 مايلي: -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   23 بتاريخ  ب15شيد   االبتدائية 

 202 تحت رقم 316 .

294I

CMA GESTION

HERMES QUALITY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CMA GESTION

 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE APT°22 RUE IMAM

 ALI HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

HERMES QUALITY شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 42 

شارع الحرية إقامة الحرية ع ارة 

س الطابق امجل الشقة رقم 47 - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 20617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   04

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HERMES QUALITY

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اتصال.

 42 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
ع ارة  الحرية  إقامة  الحرية  شارع 
 -  47 رقم  الشقة  امجل  الطابق  س 

40000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  محتيج  ع ر  الديد 
 40000  833 رقم  الجنوبي  أز ي  حي 

مراكش املغرب.
عنوانه(ا)  قاطب   ياسين  الديد 
 40000   02 رقم  تاشفين  بن  حي 

مراكش املغرب.
ص دج عنوانه(ا)  الديد يوسف  
 40000 442 سيبع  شارع ح ان رقم 

مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
حي  الديد ع ر محتيج عنوانه(ا) 
مراكش   40000 رقم   الجنوبي  أز ي 

املغرب
عنوانه(ا)  قاطب   ياسين  الديد 
 40000   02 رقم  تاشفين  بن  حي 

مراكش املغرب
ص دج عنوانه(ا)  الديد يوسف  
 40000 442 سيبع  شارع ح ان رقم 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   26 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 3249 .
291I

COMPTAFFAIRES

BOUHA WOOD
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
BOUHA WOOD شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 0   
شارع الرياض مصبحيات - 20800 

املح دية املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9679

العام  الج ع  ب قت�سى 
نون15   08 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأس ال  رفع  تم   202 
سرهم»   3.100.000» قدره  ب بلغ 
إ 0  سرهم»   7.000.000» من  أي 
طريق  عن  سرهم»    0.100.000»
الشركة  سيون  مع  مقاصة  إأراء    :

املحدسة املقدار ج املدتحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملح دية  بتاريخ 22 نون15 

 202 تحت رقم 1 24.
296I

EXACO

ATLANTIQUE LEAD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

EXACO
6 ، زنقة عائشة أم املؤمنين شارع 

موالي الحدن االجل، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

ATLANTIQUE LEAD شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 9  ، 

شارع عبد املومن، الطابق 3 رقم 20 
- 20000 الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1 821 
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت  أكتوبر  202   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
تفويت الديد (ة) أول شار ي نتان 
أاك  اتالن 210 حصة اأت اعية من 
أصل 000.  حصة لفائدة  الديد (ة) 

مارسيل بتاريخ  فرسريك رجني فليب  

22 أكتوبر  202.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 83  80.

297I

EXACO

GODZILA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جفاة شريك

EXACO

6 ، زنقة عائشة أم املؤمنين شارع 

موالي الحدن االجل، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

GODZILA  شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ، شارع 

أنفا الطابق الدفلي   - 20000  الدار 

البيضاء   املغرب.

جفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.106367

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم  أكتوبر  202    8 في  املؤرخ 

اإلعالم بوفاة الشريك عبد الصاسق                              

املطيع العلمي ج توزيع حصصه عل0 

 لرسم اإلراثة املؤرخ في 2  
ً
الورثة تبعا

يوليوز  202 بالشكل امتي :

 6   ، فاط ة قاسمي   الديد(ة) 

حصة .

الديد(ة) الدعدية  املطيع العلمي  

،  71  حصة .

  ، املطيع العلمي   الديد(ة) زينب  

88 حصة .

الديد(ة) مالك  املطيع العلمي  ،  

88 حصة .

الديد(ة) املهدي  املطيع العلمي  ،  

88 حصة .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 84  80.

298I
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CABINET BRIMOU

 CAFE RESTAURANT LA

SUITE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CAFE RESTAURANT LA SUITE

41 شارع الفاييط اقامة أجبرا مكتب 

tanger maroc ،90000 ،  4

 CAFE RESTAURANT LA SUITE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع بي1 

أنزران إقامة مرجى رقم 2 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 01689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2020 يونيو   23

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 CAFE  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.RESTAURANT LA SUITE

مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم.

عنوان املقر االأت اعي : شارع بي1 

 90000 - 2 أنزران إقامة مرجى رقم 

طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد مني1 أفقي1 :  000.  حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد مني1 أفقي1 عنوانه(ا) لييدن 

90000 لييدن هولندا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد مني1 أفقي1 عنوانه(ا) لييدن 

90000 لييدن هولندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بطنجة  بتاريخ - تحت رقم -.

299I

CABINET BRIMOU

 CAFE RESTAURANT LA

SUITE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

CAFE RESTAURANT LA SUITE

41 شارع الفاييط اقامة أجبرا مكتب 

tanger maroc ،90000 ،  4

  CAFE RESTAURANT LA SUITE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع بي1 

أنزران إقامة مرجى رقم 2 - 90000 

طنجة  املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 01689

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

ت ت   2020 شتن15   07 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

تفويت الديد (ة) مني1 أفقي1 310 

  .000 أصل  من  اأت اعية  حصة 

محدن   (ة)  الديد  لفائدة   حصة 

أفقي1 بتاريخ 07 شتن15 2020.

تفويت الديد (ة) مني1 أفقي1 310 

  .000 أصل  من  اأت اعية  حصة 

حصة لفائدة  الديد (ة) عزيز أفقي1 

بتاريخ 07 شتن15 2020.

تفويت الديد (ة) مني1 أفقي1 300 

  .000 أصل  من  اأت اعية  حصة 

حصة لفائدة  الديد (ة) كري ة بنهن 

بتاريخ 07 شتن15 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن15   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 4829.

300I

CABINET BRIMOU

 CAFE RESTAURANT LA
SUITE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تعيين مدي1 أديد للشركة

CAFE RESTAURANT LA SUITE
41 شارع الفاييط اقامة أجبرا مكتب 

tanger maroc ،90000 ،  4
  CAFE RESTAURANT LA SUITE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع بي1 
أنزران إقامة مرجى رقم 2 - 90000 

طنجة املغرب.
تعيين مدي1 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 01689

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
2020 تم تعيين  07 شتن15  املؤرخ في 
عزيز  مدي1 أديد للشركة الديد(ة) 

أفقي1 محدن أفقي1 ك دي1 آخر
تبعا لقبول استقالة املدي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن15   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 تحت رقم 4829.
30 I

 FIDUCIAIRE» STE  MULTI-SERVICES AUX

ENTREPRISES

TASJILAT WIWANE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE» STE  MULTI-
SERVICES AUX ENTREPRISES
مكتب رقم 2 ع ارة ياسين شارع 

الحدن الثاني أحداف أزرج ، 
00 13، أزرج املغرب

TASJILAT WIWANE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي أيت بوهو 
سيدي املخفي  - 02 13 أزرج املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 66 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   03
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TASJILAT WIWANE
االنتاج    : بإيجاز  الشركة  غرض 
االع ال  جأ يع  البصري.  الد عي 
املرتبطة بشكل مباشر أج غي1 مباشر 
بغرض الشركة جاملداه ة في تن يتها.

عنوان املقر االأت اعي : أيت بوهو 
سيدي املخفي  - 02 13 أزرج املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : بويزكار  مو�سى  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  بويزكار  مو�سى  الديد 
أزرج   13 02 عدي  سيدي  مركز 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  بويزكار  مو�سى  الديد 
أزرج   13 02 عدي  سيدي  مركز 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   23 بتاريخ  بازرج   االبتدائية 

 202 تحت رقم 390.
302I

CABINET BRIMOU

 CAFE RESTAURANT LA
SUITE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تغيي1 تد ية الشركة

CAFE RESTAURANT LA SUITE
41 شارع الفاييط اقامة أجبرا مكتب 

tanger maroc ،90000 ،  4
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  CAFE RESTAURANT LA SUITE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي شارع بي1 
أنزران إقامة مرجى رقم 2 شارع بي1 
أنزران إقامة مرجى رقم 2 90000 

طنجة املغرب.
تغيي1 تد ية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم  نون15  202    9 في  املؤرخ 
 CAFE» من  الشركة  تد ية  تغيي1 
إ 0   »  RESTAURANT LA SUITE

. «CAFE RESTAURANT WILCO»
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 01689 .

303I

CABINET BRIMOU

 CAFE RESTAURANT LA
SUITE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تفويت حصص

CAFE RESTAURANT LA SUITE
41 شارع الفاييط اقامة أجبرا مكتب 

tanger maroc ،90000 ،  4
  CAFE RESTAURANT LA SUITE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع بي1 
أنزران إقامة مرجى رقم 2 شارع بي1 
أنزران إقامة مرجى رقم 2 90000 

طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  نون15  202    9 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
أفقي1  (ة) محدن   تفويت الديد 
210 حصة اأت اعية من أصل 310 
حصة لفائدة  الديد (ة) بالل أفقي1 

بتاريخ 9  نون15  202.
أفقي1  عزيز  (ة)  الديد  تفويت 
210 حصة اأت اعية من أصل 310 
حصة لفائدة  الديد (ة) أيوب أفقي1 

بتاريخ 9  نون15  202.

أفقي1  عزيز  (ة)  الديد  تفويت 
00  حصة اأت اعية من أصل 310 
اس اعيل  (ة)  الديد  حصة لفائدة  

أفقي1 بتاريخ 9  نون15  202.
بنهن  كري ة   (ة)  الديد  تفويت 
10  حصة اأت اعية من أصل 300 
اس اعيل  (ة)  الديد  حصة لفائدة  

أفقي1 بتاريخ 9  نون15  202.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون15   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 01689 .
304I

SOCIETE CAFE ORIENT CITY SARL AU

 SOCIETE CAFE ORIENT
CITY SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE CAFE ORIENT CITY
SARL AU

 GARAGR N°14 QUARTIER
 MILITAIRE BOUTALAMINE

 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE CAFE ORIENT CITY
SARL AU  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
 GARAGE جعنوان مقرها اإلأت اعي

 N°14 QUARTIER MILITAIRE
 BOUTALAMINE ERRACHIDIA -

52000 ERRACHIDIA MAROC
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
202 / 411 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  ف15اير  202   09
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE CAFE ORIENT CITY
. SARL AU

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
CAFETIER

.RESTAURATEUR -
 GARAGE : عنوان املقر االأت اعي
 N° 4 QUARTIER MILITAIRE
 BOUTALAMINE ERRACHIDIA -

.12000 ERRACHIDIA MAROC
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : اأهابلي  مح د  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  اأهابلي  مح د  الديد 
29 حي أزمور الجديد  2  رقم  الزنقة 

الرشيدية 12000 الرشيدية املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  اأهابلي  مح د  الديد 
29 حي أزمور الجديد  2  رقم  الزنقة 

الرشيدية 12000 الرشيدية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

ف15اير  202 تحت رقم 2 2.
301I

أتوليي ميكانيك أنديدتغييل

 ATLAS MECANIQUE
INDUSTRIELLE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

إغالق فرع تابع لشركة تجارية يوأد 

مقرها االأت اعي باملغرب

أتوليي ميكانيك أنديدتغييل
محل  تجزئة املدار طريق أسفي 

الرقم 610 ، 40000، مراكش 
املغرب

 ATLAS MECANIQUE
INDUSTRIELLE «شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: سجار 

القائد حربيل الرقم 129 - 40000 
مراكش املغرب.

«إغالق فرع تابع لشركة تجارية 
يوأد مقرها االأت اعي باملغرب»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.10677

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
تقرر  شتن15  202  في  0  املؤرخ 
 ATLAS لشركة  تابع  فرع  إغالق 
 MECANIQUE INDUSTRIELLE
 ATLAS MECANIQUE تد يته 
عنوانه  جالكائن   INDUSTRIELLE
 4000  -  379 الرقم  الكدية  في سجار 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون15    6 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم  2916 .
306I

LE LEGALISTE

A.S MOROCCO PACK

إعالن متعدس القرارات

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

A.S MOROCCO PACK «شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: سجار جالس 
بصري أ اعة سدي املكي  - 00 26 

برشيد املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 316 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 7  شتن15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 
حصص:  تفويت   - رقم    قرار 
فوت الديد  الذي ينص عل0 مايلي: 
جخ س  الف  مامومي  عاسل  الديد 
اأت اعية  حصة   ( 100) مئة 
 A.S MOROCCO ي تلكها في شركة 
PACK شركة سات مدؤجلية محدجسة 
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إ 0 الديد غيالن ضرفي
مدي1  استقالة   -  2 رقم  قرار 
مايلي:  عل0  ينص  الذي  الشركة: 
من  مامومي  عاسل  الديد  استقالة 

مهامه ك دي1 للشركة.
تعيين مدي1 أديد:   -  3 قرار رقم 
تعيين الديد  الذي ينص عل0 مايلي: 
للشركة  جحيدا  مدي1  ضرفي  غيالن 

ملدة غي1 محدسة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم -: الذي ينص عل0 مايلي: -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   23 بتاريخ  ب15شيد   االبتدائية 

 202 تحت رقم 2 4 .

307I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

طالنطوب
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
طالنطوب شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 0 شارع 

الحرية الطابق الثالث  الشقة  
رقم 1 الدارالبيضاء  - 20 20 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12217 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  يونيو  202    0
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

طالنطوب.
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جالبحوث  جالتحقيقات  الدراسات 
جاالستشارات لبيع أج تأأي1 العقارات.

0 شارع   : عنوان املقر االأت اعي 
الحرية الطابق الثالث  الشقة  رقم 1 
الدارالبيضاء  - 20 20 الدارالبيضاء 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .
  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 -

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  كنوني  مح د  الديد 
الدار  كاليفورنيا  فاس  شارع   701
الدارالبيضاء   20 10 البيضاء 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  كنوني  مح د  الديد 
الدار  كاليفورنيا  فاس  شارع   701
الدارالبيضاء   20 10 البيضاء 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 800466.
308I

FIDU ALIMTYAZ

SOCIETE A.Y.K IMMO Sarl

إعالن متعدس القرارات

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن ألون  

مكاتب أشرف،  مكتب  4  الطابق  
FES MAROC ،30000 ، 2  فاس
 SOCIETE A.Y.K IMMO Sarl

«شركة ذات املدؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: رقم  71 
تجزئة القرجيين طريق عين الشقف 

- 30000  فاس املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.11689

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 29 شتن15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
سهم من الديد العزجزي   200 هبة 
عبد  العزجزي  جالده  لفائدة  خالد 
10 سهم من الديد  الواحد ج هبة 
جالده  لفائدة  ابراهيم   العزجزي 

العزجزي عبد الواحد
قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

تم تحيين النظام االسا�سي للشركة 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص عل0 مايلي:  
ي لك  الواحد  عبد  العزجزي  الديد 
الديد العزجزي  سره ا،    61000.00
ج  سره ا   20000.00 ي لك  ياسين 
ت لك  الزهرة  الوسغي1ي  الديدة 

1000.00  سره ا
بند رقم 8: الذي ينص عل0 مايلي: 
ي لك  الواحد  عبد  العزجزي  الديد 
610 حصة،  الديد العزجزي ياسين 
ي لك 200 حصة جالديدة الوسغي1ي 

الزهرة ت لك 10  حصة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 1241.
309I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

YNESHAM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
YNESHAM شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 0   شــارع 

الحــريـــة  الطــابـــق  الثـــالـــث  شقـــة رقـــم 
1  - 20 20 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

122337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون  شتن15  202   29

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.YNESHAM

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

عنوان املقر االأت اعي : 0   شــارع 

الحــريـــة  الطــابـــق  الثـــالـــث  شقـــة رقـــم 

1  - 20 20 الدارالبيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 -

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الح ري  العزيز  عبد  الديد 

  2 رقم  ليلفورنيا  تجزئة  عنوانه(ا) 

 20 10 الدارالبيضاء  كالفورنيا 

الدارالبيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الح ري  العزيز  عبد  الديد 

  2 رقم  ليلفورنيا  تجزئة  عنوانه(ا) 

 20 10 الدارالبيضاء  كالفورنيا 

الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

  1 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 91 800.

3 0I
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COMPTAFFAIRES

FADAA FEDALATE

إعالن متعدس القرارات

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

FADAA FEDALATE «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 224 

تجزئة الحرية   الطابق الثالث شقة 
رقم 9 - 28800 املح دية املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2922 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 6  نون15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

الديد  بحوزة  حصة    61 تفويت 

عابيش رشيد لصالح الديدة سعاس 

الصاسق.

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

الديد  بحوزة  حصة    61 تفويت 

عابيش رشيد لصالح الديد العابيد 

عبد الهاسي

قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 

من  رشيد  عابيش  الديد  استقالة 

تديي1 الشركة جتعيين الديدة سعاس 

الصاسق ج الديد العابيد عبد الهاسي 

لتصبح  للشركة  اخرين  ك ديي1ين 

الديد  طرف  من  مدي1ة  الشركة 
الطاهري  الديد  ج  نورالدين  زرجال 

ج  الصاسق  سعاس  الديدة  ج  فيصل 

الديد العابيد عبد الهاسي ملدة غي1 

محدسة مع التوقيع املشت1ك.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

ينص  الذي   :6-7- 2 رقم  بند 

امسا�سي  النظام  تحيين  مايلي:  عل0 

للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملح دية  بتاريخ 22 نون15 

 202 تحت رقم 2406.

3  I

التهامي الدالمي

ج ف أ كال
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

التهامي الدالمي
رقم 6 الشارع الكبي1 بندوسة ، 

30000، فاس املغرب
ج ف أ كال شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 2 

زنقة ع ر اسري�سي ظهر مهراز شارع 
الجوالن بي1ج الطابق 3 فاس الجديد 

بثس - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

70381
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   04
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : ج ف أ 

كال.
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال.
 2 رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 
شارع  مهراز  ظهر  اسري�سي  ع ر  زنقة 
الجوالن بي1ج الطابق 3 فاس الجديد 

بثس - 30000 فاس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  71   : الدركاجي  خولة  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديد عبد الفتاح سريوش :  71  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

البيضاجية   جلد  أ ال  الديد 
سرهم    00 بقي ة  حصة    71   :

للحصة.
الزرهوني  امين  مح د  الديد 
سرهم    00 بقي ة  حصة   300   :

للحصة.
  71   : بوسركة  يدرى  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة خولة الدركاجي عنوانه(ا) 
تجزئة سليلة    ع ارة  3   7 الشقة 

فاس 30000 فاس املغرب.
الزرهوني  امين  مح د  الديد 
بن  العزيز  عبد  شارع  عنوانه(ا) 
شقرجن اقامة لينا الشقة 0  الطابق 
فاس   30000 فاس الجديد فاس   3

املغرب.
البيضاجية   جلد  أ ال  الديد 
سرب النخلة باب   13 رقم  عنوانه(ا) 
مراكش   30000 مراكش   سكالة 

املغرب.
سريوش  الفتاح  عبد  الديد 
سكن  توحيد  تجزئة  عنوانه(ا)  2 
الدكارات فاس 30000 فاس املغرب.

الديدة يدرى بوسركة عنوانه(ا) 
الدكارات  سكن  توحيد  تجزئة   2 

فاس 30000 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديدة يدرى بوسركة عنوانه(ا) 
الدكارات  سكن  توحيد  تجزئة   2 

فاس 30000 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 8 13.
3 2I

EURO ACCOUNTING HOUSE

 ATLANTIC
 ENVIRONNEMENT

PROTECT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE

 AV. MED V APPT N°15- .71

 3ème étage، 24000، EL JADIDA

MAROC

 ATLANTIC ENVIRONNEMENT

PROTECT شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 26. شارع 
مرس الدلطان شقة 3 الطابق امجل 

- 20006 الدار البيضاء امل لكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

123797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    2

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 ATLANTIC ENVIRONNEMENT

.PROTECT

غرض الشركة بإيجاز : أ ع جنقل 

جمعالجة النفايات الصلبة جالدائلة 

جاملنزلية جالصناعية جالخطرة

م ارسة امنشطة املتعلقة بخدمة 

جبيع الخرسة  جشراء   ، مناجلة الدفن 

، جتحديد البضائع جمراقبتها ، جأ ع 

من  جالدائلة  الصلبة  النفايات 

الدفن ، جتنظيف الدفن.

التنظيف املنز ي جالصناعي

است1ساس املخلفات.

 .26  : االأت اعي  املقر  عنوان 

شارع مرس الدلطان شقة 3 الطابق 

امجل - 20006 الدار البيضاء امل لكة 

املغربية.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
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زغلول  اللطيف  عبد  الديد 

سرهم    00 بقي ة  حصة    .000   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
زغلول  اللطيف  عبد  الديد 

عنوانه(ا) 84  تجزئة أوهرة 24000 

الجديدة امل لكة املغربية.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  زغلول  فيصل  الديد 

الجديدة   24000 مزكان   تجزئة   .2

امل لكة املغربية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 977 80.

3 3I

GESTION ALJANOUB

TAFOUDARET IMO

إعالن متعدس القرارات

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي الدعاسة ع ارة رقم 

2 الطابق الثالث العيون ، 70000، 

العيون املغرب

TAFOUDARET IMO «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: زنقة 
املعل0 رقم 10 قدارية النج اجي 

العيون - - العيون املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.37613

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 نون15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل0  ينص  الذي  رقم  :  قرار 

 HOTEL الشركة  شعار  تغيي1  مايلي: 

 HOTEL EL ب   NAJMAOUI

GARGARAT

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل0  ينص  الذي   :2 رقم  بند 

 HOTEL الشركة  شعار  تغيي1  مايلي: 

 HOTEL EL ب   NAJMAOUI

GARGARAT

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   26 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 202 تحت رقم 3613/2021.

3 4I

THALAL CONSULTANTS

GLOBAL CASH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

THALAL CONSULTANTS

 N° 23 RUE TARIK BNOU

 ZIAD APPT N°8 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

GLOBAL CASH  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

الحرية رقم 3  أليز مراكش - 

40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.30269

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  أكتوبر  202    8 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

 GLOBAL (ة)  الديد  تفويت 

حصة   CASH  SUD EST  7.3 9

حصة    8.300 اأت اعية من أصل 
الزهاجي  امال  (ة)  الديد  لفائدة  

بتاريخ 1  أكتوبر  202.

 GLOBAL (ة)  الديد  تفويت 

حصة   CASH  SUD EST   .830

حصة  اأت اعية من أصل  0.98  

ابراهيم األيليم  (ة)  الديد  لفائدة  

بتاريخ 1  أكتوبر  202.

 GLOBAL (ة)  الديد  تفويت 

   CASH  SUD EST حصة اأت اعية 

من أصل  1 .9 حصة لفائدة  الديد 

 Vidus  Pierre andré robert (ة) 

بتاريخ 1  أكتوبر  202.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون15   26 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29963 .
3 1I

FIDU ALIMTYAZ

 SOCIETE BEN ELHACHMI
«ROUTIERE «SBR

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن ألون  

مكاتب أشرف،  مكتب  4  الطابق  
FES MAROC ،30000 ، 2  فاس
 SOCIETE BEN ELHACHMI

ROUTIERE «SBR» شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 27 

الطابق االجل شارع سان لويس حي 
زازا  - 30000 فاس املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.47  7
الشريك  قرار  ب قت�سى 
نون15  202    0 في  املؤرخ  الوحيد 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع  تم 
أي  سرهم»   8.000.000» قدره 
إ 0  سرهم»    2.000.000» من 
طريق  عن  سرهم»   20.000.000»
الشركة  سيون  مع  مقاصة  إأراء    :

املحدسة املقدار ج املدتحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 1244.
3 6I

COMPTAFFAIRES

FEDALATE EL MOSTAKBAL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 FEDALATE EL MOSTAKBAL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 224 

تجزئة الحرية   الطابق الثالث شقة 
رقم 9 - 28800 املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29331

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   29

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FEDALATE EL MOSTAKBAL

: مقاجل في  غرض الشركة بإيجاز 

تديي1 االستغالالت الفالحية .

 224  : االأت اعي  املقر  عنوان 

تجزئة الحرية   الطابق الثالث شقة 
رقم 9 - 28800 املح دية املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد عابيش رشيد :  100 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديد عابيش نبيل :  100 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  رشيد  عابيش  الديد 
حي الوالء ع ارة 7  رقم 0  شطر 4 

الدار البيضاء   20000 س م  فص   

املغرب.

الديد عابيش نبيل عنوانه(ا) حي 
الوالء ع ارة 7  رقم 0  شطر 4 فص 

  س م 20000 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
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عنوانه(ا)   رشيد  عابيش  الديد 
حي الوالء ع ارة 7  رقم 0  شطر 4 
الدار البيضاء   20000 س م  فص   

املغرب
الديد عابيش نبيل عنوانه(ا)  حي 
الوالء ع ارة 7  رقم 0  شطر 4 فص 
  س م 20000 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملح دية  بتاريخ 21 نون15 

 202 تحت رقم 2441.

3 7I

BOUCHAHMA HICHAM

nour alhouda location
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOUCHAHMA HICHAM
 LOT AZZOUZIA IMM 1281

 APT 7 LOT AZZOUZIA
 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH maroc
nour alhouda location شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سكان 
  از ي الجنوبي رقم 7  مراكش - 

10 40 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2019 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   29
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 nour  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.alhouda location
 agence  : بإيجاز  الشركة  غرض 

.immobiliere

سكان   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - مراكش    7 رقم  الجنوبي  از ي    

10 40 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : عليني   هدى  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  عليني   هدى  الديدة 
تاركة   82 رقم  مبارك  سيدي  سجار 

مراكش 10 40 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  عليني   هدى  الديدة 
تاركة   82 رقم  مبارك  سيدي  سجار 

مراكش 10 40 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29886 .

3 8I

GESTION ALJANOUB

ARMATURE SONNA SUD

إعالن متعدس القرارات

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي الدعاسة ع ارة رقم 
2 الطابق الثالث العيون ، 70000، 

العيون املغرب
 ARMATURE SONNA SUD

«شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: طريق 
الد ارة ن.ك 07 قرب مزرعة اهل 
الرشيد العيون - 70000 العيون 

املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.36029

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
تم اتخاذ  نون15  202   22 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

عل0  ينص  الذي  رقم  :  قرار 

مح د  سيدي  الديد  تفويت  مايلي: 

اأت اعية   حصة   490 الرشيد  جلد 

لفائدة الديد مح د ال15كاني

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

تغيي1 الشكل القانوني من شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد ا 0 

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

عل0  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

مايلي: إبقاء الديد سيدي مح د جلد 

الرشيد املدي1 الوحيد لشركة .

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل0  ينص  الذي  ج7:   6 رقم  بند 

مح د  سيدي  الديد  تفويت  مايلي: 

اأت اعية   حصة   490 الرشيد  جلد 

لفائدة الديد مح د ال15كاني

بند رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

تغيي1 الشكل القانوني من شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد ا 0 

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   29 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 202 تحت رقم 3621/2021.

3 9I

سيوان امستاذ طالل القلقو ي - موثق

SAFI MOTORS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

سيوان امستاذ طالل القلقو ي - 

موثق

زاجية شارع كينيدي ج زنقة الكتبية، 

إقامة زكار، الطابق امجل، رقم  ، 

أسفي أسفي، 46000، أسفي املغرب

SAFI MOTORS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي املدينة 

الجديدة شارع موالي يوسف إقامة 

الدجحة الع ارة رقم 6 متجر رقم 

M4 ج M1 ج الع ارة رقم 7 متجر رقم 

M1 أسفي 46000 أسفي املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.8239

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم  أكتوبر  202   21 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»   3.000.000»

«2.000.000 سرهم» إ 0 «1.000.000 

سرهم» عن طريق :  -.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15    6 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

 202 تحت رقم 2147.

320I

سيوان امستاذ طالل القلقو ي - موثق

MOULIM AUTO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

سيوان امستاذ طالل القلقو ي - 

موثق

زاجية شارع كينيدي ج زنقة الكتبية، 

إقامة زكار، الطابق امجل، رقم  ، 

أسفي أسفي، طريق الجرف، طريق 

الصويرية املنطقة الصناعية، 

46000، أسفي املغرب

MOULIM AUTO شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي أسفي، 

طريق سار ال�سي عي�سى الرقم 9  - 

46000 أسفي املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.600 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم  أكتوبر  202   21 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»   4.000.000»

«000.000.  سرهم» إ 0 «1.000.000 

سرهم» عن طريق :  إسماج احتياطي أج 

أرباح أج عالجات إصدار في رأس املال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15    6 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

 202 تحت رقم 2148.

32 I
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سيوان امستاذ طالل القلقو ي - موثق

ABDA OUVRAGE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

سيوان امستاذ طالل القلقو ي - 
موثق

زاجية شارع كينيدي ج زنقة الكتبية، 
إقامة زكار، الطابق امجل، رقم  ، 

أسفي أسفي، طريق الجرف، طريق 
الصويرية املنطقة الصناعية، 

46000، أسفي املغرب
ABDA OUVRAGE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 

الجرف، طريق الصويرية املنطقة 
الصناعية - 46000 أسفي املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9319
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  شتن15  202   24 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
مح د  (ة)  الديد  تفويت 
100 حصة اأت اعية من  بنخوراك 
أصل 1.000 حصة لفائدة  الديد (ة) 
عبد املحدن موليم بتاريخ 24 شتن15 

.202 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
أكتوبر   06 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

 202 تحت رقم 2430.

322I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

االسمنت االبيض املغرب 
 CIMENTS BLANCS DU

MAROC
شركة املداه ة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

 CIMENTS BLANCS DU
MAROC SA

االس نت امبيض املغرب
رأس الها  مداه ة  شركة 

3.740.000 سرهم
 3 رقم  ع ارة  ,  املقر االأت اعي: 

,منتزه بالزا املح دية.

تحويل املقر االأت اعي
امسا�سي  القانون  هيكلة  اعاسة 

للشركة
 CIMENTS BLANCS DU
محضر  ب قت�سى     MAROC SA
ملداهمي  اإلسثتنائي  العام  الج ع 

شركة
،شركة  االس نت امبيض املغرب 
مداه ة رأس الها 3.740.000 سرهم 

بتاريخ 24 نون15 2020 تم مايلي
االأت اعي  املقر  تحويل   •
إقامة   , القاسري  بكر  أبو  شارع  إ 0: 
الطابق   4, ع ارة  ج ش ,   بانوراما, 
معرجف-  ,سيدي    2 الرقم  الثالث, 

الدار البيضاء  
القانون  هيكلة  اعاسة    •

امسا�سي للشركة
الضبط  بكتابة  اإليداع  /تم   II
يوم  باملح دية  االبتدائية  باملحك ة 

01 اكتوبر  202 تحت رقم 2080
بتعديل  التصريح  إيداع  /تم   .III
 01 السجل التجاري باملح دية يوم 

اكتوبر  202 تحت رقم 2 23
الضبط  بكتابة  اإليداع  /IVتم 
باملحك ة التجارية بالدار البيضاء يوم 
24 نون15  202 تحت رقم 601 80

بالسجل  الشركة  تقييد  تم   /  .V
التجاري بالدار البيضاء يوم 24 نون15 

 202 تحت رقم 9 1231
ب ثابة إعالن

323I

BEN BEL CONSEILS

WOOD LIGHTING DESIGN
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BEN BEL CONSEILS
 gueliz 4eme etage appt 18  imm
 al asfahani ، 40000، Marrakech

MAROC
 WOOD LIGHTING DESIGN

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 318 مكرر 
, الطابق  , املنطقة الصناعية 

سيدي غانم مراكش - 40000 
مراكش امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 20729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   08
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.WOOD LIGHTING DESIGN
مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بناء  مقاجل  أج  العام  املقاجل  نجار، 
لالستي1اس  فاعل  جسيط  أج  تاأر   ،
املصنعة  الشركة   ، جالتصدير 

ملصابيح خشبية.
 318  : االأت اعي  املقر  عنوان 
مكرر , الطابق  , املنطقة الصناعية 
 40000  - مراكش  غانم  سيدي 

مراكش امل لكة املغربية.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
خليفة  بوخي ة  آيت  الديد 
سرهم    00 بقي ة  حصة    .000   :

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
خليفة  بوخي ة  ايت  الديد 
  303 رقم   29 مج ع  عنوانه(ا) 
مراكش   40000 مراكش   - محاميد 

امل لكة املغربية.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
خليفة  بوخي ة  ايت  الديد 
  303 رقم   29 مج ع  عنوانه(ا) 
مراكش   40000 مراكش   - محاميد 

امل لكة املغربية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   29 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم  3004 .
324I

sofoget

AL FADL AGRICOLE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
AL FADL AGRICOLE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي  القنيطرة  
الجابري طابق 2 شقة 3 ع ارة 24 
 3 ساكنية   4000   القنيطرة   

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29941

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم  نون15  202    9 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم»   3.000.000»
«3.100.000 سرهم» إ 0 «6.100.000 
مقاصة  إأراء    : طريق  عن  سرهم» 
مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج 

املدتحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 21 نون15 

 202 تحت رقم 69 89.
321I

sofoget

 SOCIETE DE TRANSPORT
 ET DE TRAVAUX DIVERS AL

MANAYA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3
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، 14000، kenitra maroc
 SOCIETE DE TRANSPORT ET DE
 TRAVAUX DIVERS AL MANAYA

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي  القنيطرة 
29  شارع سعيد ساجسي رقم 7   

4000   القنيطرة  املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28889

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم  نون15  202    7 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم»   6.000.000»
«000.000.  سرهم» إ 0 «7.000.000 
مقاصة  إأراء    : طريق  عن  سرهم» 
مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج 

املدتحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 21 نون15 

 202 تحت رقم 68 89.
326I

GATT FIDUCIAIRE

GLORY OPTIC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GATT FIDUCIAIRE
 AV IBN KHALDOUNE APPT 86
N°1 ، 50000، MEKNES MAROC

GLORY OPTIC شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
 appt جعنوان مقرها اإلأت اعي
 4 imm 100 etg 2 marjane 1

meknes - 5000 meknes maroc
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202    8
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GLORY OPTIC
 lunetier  : غرض الشركة بإيجاز 
 opticien marchand vendant en

détail
 versification des puissances

. des verres optiques
 appt  : االأت اعي  املقر  عنوان 
 4 imm 100 etg 2 marjane 1
.meknes - 5000 meknes maroc

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

 hatim khadija :  1.000 الديدة
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

 hatim khadija الديدة 
 n° 40 I MARJANE1 عنوانه(ا) 
  ER TRANCHE 1000 MEKNES

.MAROC
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
 khadija hatim الديدة 
 n° 40 I MARJANE1 1ER (ا)عنوانه

TRANCHE 5000 meknes maroc
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية ب كناس  بتاريخ - تحت رقم 

.141  
327I

SAHEL ETAB

STE H.T.D DIS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAHEL ETAB
 RUE MIRANE LOT 707 HAY

 EL QODS N 532، 70000،
LAAYOUNE MAROC

STE H.T.D DIS  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مدينة 

الوفاق رقم 332 بلوك E العيون  - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

33207

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2020 شتن15   24

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. H.T.D DIS

التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة است1اس جتصدير التوزيع.

مدينة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 - العيون    E بلوك   332 الوفاق رقم 

70000 العيون املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد هشام تد ي :  000.  حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديد هشام تد ي : 0000  سرهم 

بقي ة 00  سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  تد ي  هشام  الديد 

سيدي  تافراجت  سار  افني  سيدي 

احدين 81200 سيدي افني  املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  تد ي  هشام  الديد 

سيدي  تافراجت  سار  افني  سيدي 

احدين 81200 سيدي افني  املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
28 شتن15  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2020 تحت رقم 2282/2020.
328I

FIGESEC SARLAU

مارس فورم 
MARS FORME  

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIGESEC SARLAU
 IMM.N°17 APPT N°2 AVENUE

 ENNAKHIL M›HAMID 5 ،
40160، MARRAKECH MAROC

 MARS FORME   مارس فورم
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي قبو 

بالطابق تحت ار�سي  قد ة مفرزة 
 - أ  «ربيعة  0» سيدي يوسف 
بن علي مراكش - 40040 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 20663

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   0 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
مارس   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.MARS FORME   فورم
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 
م ارسة  أج  (تعليم  رياضية  قاعة 
بتعلي ه  القيام  أج  ريا�سي  نشاط 

جم ارسته معا).
قبو   : االأت اعي  املقر  عنوان 
قد ة مفرزة  بالطابق تحت ار�سي  
يوسف  سيدي  «ربيعة  0»   - أ  
مراكش   40040  - مراكش  علي  بن 

املغرب.
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أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

املالك  غبد  ايت  حدن  الديد 

سرهم    00 بقي ة  حصة    .000   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

املالك  غبد  ايت  حدن  الديد 

  0 رقم  النخيل  تعاجنية  عنوانه(ا) 

مراكش   40040 مراكش  سيبع 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

املالك  غبد  ايت  حدن  الديد 

  0 رقم  النخيل  تعاجنية  عنوانه(ا) 

سيبع مراكش 40040 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   26 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29973 .

329I

STE FSMC SARL AU

STE DAMI VIE  SARL AU
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

STE FSMC SARL AU

 AV HASSAN II MIDELT 08 08

 AV HASSAN II MIDELT، 54350،

MIDELT maroc

STE DAMI VIE  SARL AU   شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ايت مو ي 
زايدة ميدلت. - 14310 ميدلت 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2981

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    8

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.  DAMI VIE  SARL AU
*  مقاجل   : غرض الشركة بإيجاز 

في امشغال املختلفة أج البناء
الفالحية  املداحات  تهيئة   *

جتركيب جسائل الدقي
.

ايت   : االأت اعي  املقر  عنوان 
مو ي زايدة ميدلت. - 14310 ميدلت 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
اللطيف   عبد  سامي  الديد 
ميدلت.  زايدة  مو ي  ايت  عنوانه(ا) 

14310 ميدلت املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
اللطيف   عبد  سامي  الديد 
ميدلت.  زايدة  مو ي  ايت  عنوانه(ا) 

14310 ميدلت املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   24 بتاريخ  االبتدائية ب يدلت  

 202 تحت رقم 320/2021.
330I

STE FSMC SARL AU

STE JONOT  SARL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FSMC SARL AU
 AV HASSAN II MIDELT 08 08

 AV HASSAN II MIDELT، 54350،
MIDELT maroc

STE JONOT  SARL  شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

استغرغور تونفيت ميدلت - 14310 

ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  نون15  202    1

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. JONOT  SARL

*  مقاجل   : غرض الشركة بإيجاز 

في امشغال املختلفة أج البناء

مفاجض.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

استغرغور تونفيت ميدلت - 14310 

ميدلت املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 -

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد حدن بويزكارن . عنوانه(ا) 

ميدلت  تونفيت  استغرغور  حي 

14310 ميدلت املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد حدن بويزكارن . عنوانه(ا) 

ميدلت  تونفيت  استغرغور  حي 

14310 ميدلت املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   21 بتاريخ  االبتدائية ب يدلت  

 202 تحت رقم 324.

33 I

octorange

OCTORANGE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

octorange
19 شارع الزرقتوني اقامة 

الورجس الطابق الدابع رقم 20 
الدارالبيضاء 19 شارع الزرقتوني 
اقامة الورجس الطابق الدابع رقم 
20 الدارالبيضاء، 20070، الدار 

البيضاء املغرب
octorange شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 19 شارع 

الزرقتوني اقامة الورجس الطابق 
الدابع رقم 20 الدارالبيضاء - 
20070 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.104997
الشريك  قرار  ب قت�سى 
أكتوبر  202    1 في  الوحيداملؤرخ 
مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 
octorange  مبلغ رأس الها 00.000  
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
الورجس  اقامة  الزرقتوني  شارع   19
الطابق الدابع رقم 20 الدارالبيضاء 
- 20070 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : كوفيد.
ج حدس مقر التصفية ب 19 شارع 
الطابق  الورجس  اقامة  الزرقتوني 
20 الدارالبيضاء املغرب  الدابع رقم 

20070 الدار البيضاء املغرب. 
ج عين:

الديد(ة) حدام  حاكا ج عنوانه(ا) 
زنقة االحدان حي مفتاح الخي1    22
(ة)  ك صفي  املغرب  اسفي   20 60

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 149 80.

332I

مكتب بازجك لل حاسبة

 Sté DE LA DISTRIBUTION

 ELECTROMÉNAGER ET

 ARTICLES DE PLASTQUE

(DELMAP) .sarl

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

مكتب بازجك لل حاسبة

زنقة امالل رقم14  سيدي بوملان 

كرسميت تنجداس الرشيدية ، 

12600، تنجداس املغرب

 Sté DE LA DISTRIBUTION

 ELECTROMÉNAGER ET

 ARTICLES DE PLASTQUE

sarl. (DELMAP) شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الحدن الثاني  تغدجين الجديدة 

تنجداس الرشيدية - 12600 تنجداس 

املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 0677

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم  أكتوبر  202    1 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»   3.000.000»

 3.100.000» إ 0  سرهم»   100.000»

مقاصة  إأراء    : طريق  عن  سرهم» 

مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج 

املدتحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 07 نون15 

 202 تحت رقم 2021/546.

333I

MELIUS CONSULTING

SCOLIMMO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MELIUS CONSULTING
رقم 49 ، زنقة سعد إبن أبي جقاص ، 
الطابق الثاني ، مكتب رقم 3 ألزاس 

لورين، 20 20، الدار البيضاء 
املغرب

SCOLIMMO شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
الرجساني ، 3  زنقة أح د مجاطي ، 
إقامة املب ، الطابق امجل ، رقم 8 
، املعاريف - 20330 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.462723

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  أكتوبر  202   21 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
أ ال  أح د  (ة)  الديد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   2.100 الدين 
الديد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 
أكتوبر   21 لقاللش بتاريخ  هناء   (ة) 

.202 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 30 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 802386.
334I

FUDICAIRE ISMAILI

EURO TD SAHARA SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 07 الد ارة 
ES-SMARA MAROC ،72000 ،

EURO TD SAHARA SARL شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

 HAY جعنوان مقرها اإلأت اعي
 HASSANI AV AHMED BEN

 MOUSSA RUE AZEMMOUR N°
ES SEMARA - 72000 54 الد ارة 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 711

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم  نون15  202    9 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم»   3.400.000»
 3.100.000» إ 0  سرهم»    00.000»
تقديم حصص    : عن طريق  سرهم» 

نقدية أج عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
24 نون15  االبتدائية بالد ارة  بتاريخ 

 202 تحت رقم 248/2021.

331I

مكتب بازجك لل حاسبة

)Sté TPBH  sarl (AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

مكتب بازجك لل حاسبة
زنقة امالل رقم14  سيدي بوملان 

كرسميت تنجداس الرشيدية ، 
12600، تنجداس املغرب

Sté TPBH  sarl (AU) شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 

امالل فركلة العليا تنجداس 
الرشيدية - 12600 تنجداس  املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9441
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم  أكتوبر  202   01 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
«900.000 سرهم» أي من «00.000  
عن  سرهم»    .000.000» إ 0  سرهم» 
سيون  مع  مقاصة  إأراء    : طريق 
الشركة املحدسة املقدار ج املدتحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 07 نون15 

 202 تحت رقم 2021/545.

336I

CAB ADVICE

DIGITAL RIGHTS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CAB ADVICE

شارع مح د الخامس ع ارة رقم 

48  الطابق امجل شقة رقم 2 ، 

6000 ، سيدي قاسم املغرب

DIGITAL RIGHTS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 23 شارع 

أنوال ع ارة فلوري    مكتب رقم 4 

مي وزة - 4000  قنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

63341

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    1

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DIGITAL RIGHTS

غرض الشركة بإيجاز : - ال15مجة، 

امنشطة  جأ يع  الدثشارات 

املعلوماتية.

- االستشارات في التديي1.

- التجارة..

23 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

أنوال ع ارة فلوري    مكتب رقم 4 

مي وزة - 4000  قنيطرة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد عبداللطيف مفتاح :  100 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

 100   : اشقيف  الياس  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
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مفتاح  عبداللطيف  الديد 
عنوانه(ا) زنقة 2 رقم 48 الحي الجديد  

6000  سيدي قاسم املغرب.

الديد الياس اشقيف عنوانه(ا) 

 04 شقة  افرني  ع ارة   27 الزنقة 

6000  سيدي قاسم املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

مفتاح  عبداللطيف  الديد 
الحي   48 رقم   2 زنقة  عنوانه(ا) 

الجديد  6000  سيدي قاسم املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 29 نون15 

 202 تحت رقم -.

337I

جيناريس-ا ن ج

ويناريس-ا نج
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

جيناريس-ا ن ج

عبد هللا بن ياسين ع ارة ش س 

الف الرقم 09 الدار البيضاء عبد 

هللا بن ياسين ع ارة ش س الف 

الرقم 09 الدار البيضاء، 20670، 

الدار البيضاء املغرب

جيناريس-ا نج  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي  الدار 

البيضاء 04  شارع عبد هللا بن 

ياسين ع ارة ش س الف الرقم 09 

الدار البيضاء  املغرب - 20670 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3 0869

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم   2020 سأن15   29 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»   2.000.000»

«000.000.  سرهم» إ 0 «3.000.000 

تقديم حصص    : عن طريق  سرهم» 

نقدية أج عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير  202 تحت رقم 942 76.

338I

fiduciaire elbakkouri sarl au

 JOY FOOD

INTERNATIONAL SARL

إعالن متعدس القرارات

fiduciaire elbakkouri sarl au

زنقة 74 رقم 2  فلوريدا العليا 

سيدي معرجف ، 90 20، الدار 

البيضاء املغرب

 JOY FOOD INTERNATIONAL

SARL «شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: تجزئة 

البتول ، رقم 8 ــ 9   الحي الصناعي  

ليداسفة  - 20232 الدار البيضاء 

املغرب .

«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 2624 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 3  نون15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

تغيي1 اإلسم الشخ�سي للديد حدين 

أازجن سرغام إ 0 أازجن سرغام

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

الذي ينص   :6-7- 1-28 بند رقم 

حذف إسم الحدين من  عل0 مايلي: 

أ يع البنوذ

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 92 802.

339I

اشرف مكتب : املحاسبة ج سراسة املشاريع ج فض 

النزاعات لالستاذ اسلي اني  بالرشيدية املغرب عل0 

االأراءات القانونية :

AFRIWAN CAR SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي1 أديد للشركة

اشرف مكتب : املحاسبة ج سراسة 
املشاريع ج فض النزاعات لالستاذ 
اسلي اني  بالرشيدية املغرب عل0 

االأراءات القانونية :
رقم 8  الطابق االجل ج الثاني  زنقة 

موريتانيا الواس االح ر الرشيدية ص 
- ب : 80، 12000، الرشيدية املغرب  

- عــــــلـــــى اأـــــــراءات
AFRIWAN CAR SARL   شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

املحيط رقم 04 فثىتي�سي الراشدية  
- 12000 الرشيدية  املغرب.
تعيين مدي1 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 10 7

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين  نون15  202   24 املؤرخ في 
مدي1 أديد للشركة الديد(ة) سالم  

عبد الرح ان  ك دي1 جحيد
تبعا إلقالة مدي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 29 نون15 

 202 تحت رقم 164.
340I

اشرف مكتب : املحاسبة ج سراسة املشاريع ج فض 

النزاعات لالستاذ اسلي اني  بالرشيدية املغرب عل0 

االأراءات القانونية :

 ELA CENTRE PRIVE
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

اشرف مكتب : املحاسبة ج سراسة 
املشاريع ج فض النزاعات لالستاذ 
اسلي اني  بالرشيدية املغرب عل0 

االأراءات القانونية :
رقم 8  الطابق االجل ج الثاني  زنقة 

موريتانيا الواس االح ر الرشيدية ص 
- ب : 80، 12000، الرشيدية املغرب  

- عــــــلـــــى اأـــــــراءات
 ELA CENTRE PRIVE SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي املحل 
الكائن برقم 37 تجزئة االخوة 
الرشيدية املتكون من سفلي ج 

طابقين  - 12000 الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 1447

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   29
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 ELA  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CENTRE PRIVE SARL AU
مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التعليم الخصو�سي 
معهد التدريب جالتكوين املنهي.

املحل   : االأت اعي  املقر  عنوان 
االخوة  تجزئة   37 برقم  الكائن 
الرشيدية املتكون من سفلي ج طابقين  

- 12000 الرشيدية املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  00   : الديد نور الدين اطريبى  

حصة بقي ة 000.  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
اطريبى  الدين  نور  الديد 
11 تجزئة جاس الذهب  عنوانه(ا) رقم 
الرشيدية  12000 الرشيدية  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
اطريبى  الدين  نور  الديد 
11 تجزئة جاس الذهب  عنوانه(ا) رقم 

الرشيدية  12000 الرشيدية املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 24 نون15 

 202 تحت رقم 8 1.

34 I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

BATI METAL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

BATI METAL شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 
شكي1ين أ اعة املزجضية شيشاجة - 

000 4 شيشاجة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 913

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   27
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 BATI  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.METAL
-  مقاجل   : غرض الشركة بإيجاز 

أع ال أج إنشاءات مختلفة 
-2 تدويق حديد 

ري  أع ال  جإنجاز  -3سراسات 
زراعي 

-4تاأر.
سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 
شكي1ين أ اعة املزجضية شيشاجة - 

000 4 شيشاجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : صديق  أ ال  الديد 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  صديق  أ ال  الديد 
ملزجضية  لعكارطة  مو�سى  اجالس  سجار 

000 4 شيشاجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  صديق  أ ال  الديد 
ملزجضية  لعكارطة  مو�سى  اجالس  سجار 

000 4 شيشاجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بامنتانوت  بتاريخ 22 نون15 

 202 تحت رقم 560/2021.
342I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

 EL ADIB EVENTS
)meryem bent saleh )

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU
 APPT N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS
 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua MAROC
 EL ADIB EVENTS ( meryem

bent saleh) شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املدي1ة 
شيشاجة - 000 4 شيشاجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 97 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202     
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 EL  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 ADIB EVENTS ( meryem bent

.(saleh
-  مقاجل   : غرض الشركة بإيجاز 
تنظيم الحفالت. / -2 م ون الحفالت 
 4-  / تأأي1 معدات االستقبال.   3-  /

مفاجض.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
شيشاجة   4 000  - املدي1ة شيشاجة 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : االسيب  مريم  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  االسيب  مريم  الديدة 
حي املدي1ة شيشاجة 000 4 شيشاجة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  االسيب  مريم  الديدة 
حي املدي1ة شيشاجة 000 4 شيشاجة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بامنتانوت  بتاريخ 26 نون15 

 202 تحت رقم 570/2021.
343I

إئت انية أڤوني1 أجنت1بريز

GENIAL DELICE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

إئت انية أڤوني1 أجنت1بريز
٢١4، محج الحدن الثاني تيدي1 ١ ، 

00 26، برشيد املغرب
GENIAL DELICE  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الحي 

الصناعي، رقم 37 شارع الفاط يين 
برشيد 00 26 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   20 8 أكتوبر   08
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. GENIAL DELICE
 L a   : غرض الشركة بإيجاز
 transformation de viande Halal,
 charcuterie dinde et bœuf,

; conserves de charcuterie
 La commercialisation,  
 transformation des produits

; Agroalimentaires
 L’achat, la vente,  
 l’importation et l’exportation de
 touts produits de charcuterie et

; de conserves de charcuterie
.

الحي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
شارع الفاط يين   37 رقم  الصناعي، 

برشيد 00 26 برشيد املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد  مح د ملفرك :  712 حصة 

بقي ة 71.200 سرهم للحصة .
62 حصة    : ملفرك كنزة  الديدة  

بقي ة 6.200 سرهم للحصة .
حصة   62   : الديد ملفرك هشام 

بقي ة 6.200 سرهم للحصة .
62 حصة    : الديدة ملفرك ضح0 

بقي ة 6.200 سرهم للحصة .
62 حصة    : الديدة ملفرك سلمى 

بقي ة 6.200 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
ملفرك كنزة عنوانه(ا)    الديدة  
زنقة ح زة الزيات إقامة كنزة الطابق 
2 شقة 1 الدار البيضاء 30000 الدار 

البيضاء املغرب.
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الديد ملفرك هشام عنوانه(ا)   

زنقة ح زة الزيات إقامة كنزة الطابق 

2 شقة 1 الدار البيضاء 30000 الدار 

البيضاء املغرب.

الديدة ملفرك ضح0 عنوانه(ا)   

زنقة ح زة الزيات إقامة كنزة الطابق 

2 شقة 1 الدار البيضاء 30000 الدار 

البيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  سلمى  ملفرك  الديدة 

0 2 شارع عبد املومن سرج 0  طابق 

إقامة حدائق عبد املومن   8 شقة   3

البيضاء  الدار   30000 البيضاء 

املغرب.

عنوانه(ا)  ملفرك  مح د  الديد  

0 2 شارع عبد املومن سرج 0  طابق 

إقامة حدائق عبد املومن   8 شقة   3

البيضاء  الدار   30000 البيضاء 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  ملفرك  مح د  الديد  

0 2 شارع عبد املومن سرج 0  طابق 

إقامة حدائق عبد املومن   8 شقة   3

البيضاء  الدار   30000 البيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

09 أكتوبر  االبتدائية ب15شيد  بتاريخ 

8 20 تحت رقم 674.

344I

KAOUN

SANTIAGO SERVICES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KAOUN

 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SANTIAGO SERVICES  شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 
مدلم تجزئة بوكار الطابق 3 الشقة 
رقم 4  باب سكالة مراكش - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2073 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   08
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. SANTIAGO SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : - مواس بناء

- استي1اس جتصدير 
- أع ال أج تشييد متنوعة.

زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الشقة   3 مدلم تجزئة بوكار الطابق 
 40000 4  باب سكالة مراكش -  رقم 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد عبد الدالم لعباس :  000.  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
لعباس  الدالم  عبد  الديد 
عنوانه(ا) سجار لكواش سيدي عي�سى 

اسفي 46000  اسفي املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
لعباس  الدالم  عبد  الديد 
عنوانه(ا) سجار لكواش سيدي عي�سى 

اسفي 46000  اسفي املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية ب راكش  بتاريخ - تحت رقم 

345I

SAFAA

STE GERADY

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

SAFAA

 N°4 AV ZARQTOUNI VN ،

46000، SAFI MAROC

STE GERADY  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : كيلومت1 

طريق بنكرير أ اعة قرجية كنتور 

اليوسفية - 46000 اليوسفية 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.69

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر  شتن15  202    7 في  املؤرخ 

ذات  شركة    STE GERADY حل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

 202.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

كيلومت1 طريق بنكرير أ اعة قرجية 

كنتور اليوسفية - 46000 اليوسفية 

املغرب نتيجة لوفاة صاحب شركة.

ج عين:

الديد(ة) خولة  النافع ج عنوانه(ا) 

كيلومت1 طريق بنكرير أ اعة قرجية 

اليوسفية   46000 اليوسفية  كنتور 

املغرب ك صفي (ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

جفي كيلومت1  7  شتن15  202  بتاريخ 

كنتور  قرجية  أ اعة  بنكرير  طريق 

اليوسفية   46000  - اليوسفية 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

  4 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

أكتوبر  202 تحت رقم 100.

346I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

BEN ELFAKIH NEGOCE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

BEN ELFAKIH NEGOCE شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الحدني شيشاجة - 000 4 شيشاجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   04
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 BEN  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ELFAKIH NEGOCE
ع  غرض الشركة بإيجاز :  -  ُمصِنّ

أ يع أنواع امكياس البيئية
جمدتلزمات  املالبس  تصنيع   2-  

املندوأات الطبية
 3 - االستي1اس جالتصدير (تاأر أج 

جسيط) 
 -4 مفاجض.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
000 4 شيشاجة   - الحدني شيشاجة 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
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  .000   : كي1ي  عبدهللا  الديد 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد عبدهللا كي1ي عنوانه(ا) حي 
شيشاجة   4 000 شيشاجة  الحدني 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد عبدهللا كي1ي عنوانه(ا) حي 
شيشاجة   4 000 شيشاجة  الحدني 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بامنتانوت  بتاريخ 29 نون15 

 202 تحت رقم 571/2021.

347I

WIDE CONSULTING

NEOKRAAL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WIDE CONSULTING
تجزئة الدهلي رقم 0  شارع ج 

املكتب 1 ، 90000، طنجة املغرب
NEOKRAAL شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الدهلي رقم 0  شارع ج املكتب 1  - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2 9 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202     
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NEOKRAAL

ال15مجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املعلوماتية .

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 -   1 0  شارع ج املكتب  الدهلي رقم 

90000 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد عبدج لطيف سيدج ايدي  
سرهم    00 بقي ة  حصة    .000   :

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد عبدج لطيف سيدج ايدي  
عنوانه(ا) مدنانة اقامة حكي ة ط  

رقم 8 طنجة 90000 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد عبدج لطيف سيدج ايدي  
عنوانه(ا) مدنانة اقامة حكي ة ط  

رقم 8 طنجة 90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    7 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 248047.

348I

REAL OFFICE SARL

OLA SRRT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

REAL OFFICE SARL
 50A.BD MLY YOUSSEF 1 ETAGE
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
OLA SRRT شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي املج ع 

الحدني 3 الوفاء 22 الطابق   رقم 
22 أزناية - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2224 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    2
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 OLA  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SRRT
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني ج الدج ي للبضائع.
املج ع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم  الطابق     22 الوفاء   3 الحدني 

22 أزناية - 90000 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
00  حصة    : الديد بالل الطيبي 

بقي ة 000.  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  الطيبي  بالل  الديد 
الطابق   4 3 نرأيس  املج ع الحدني 
 90000 أزناية    2 رقم  االر�سي 

طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  الطيبي  بالل  الديد 
الطابق   4 3 نرأيس  املج ع الحدني 
 90000 أزناية    2 رقم  االر�سي 

طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   29 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 248374.
349I

REAL OFFICE SARL

BEAUTY PARAMED
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

REAL OFFICE SARL
 50A.BD MLY YOUSSEF 1 ETAGE

 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

BEAUTY PARAMED  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 

جليلي س، شارع موالي اس اعيل 
رقم 26 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   08

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. BEAUTY PARAMED

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تج يل جمك الت صيدلية .

اقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

جليلي س، شارع موالي اس اعيل رقم 

26 - 90000 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  00   : ملوك   يدرى  الديدة 

حصة بقي ة 000.  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ملوك   يدرى  الديدة 

تجزئة املنتزه رقم  4  90010 أصيلة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  ملوك   يدرى  الديدة 

تجزئة املنتزه رقم  4  90010 أصيلة 

املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   29 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 248373.

310I

3C-AUDIT

HBAIZ MED
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

3C-AUDIT
 Av Anoual, 1er  étage Appt
 11 Quartier des hôpitaux

 30 CASABLANCA، 20500،
CASABLANCA MAROC

HBAIZ MED شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 332 
إبراهيم رجساني طابق 1 الشقة  2 
اقامة ريان معاريف - 20040 الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1 130 

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت  نون15  202    1 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
نوسا ي  علي   (ة)  الديد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة    .000
(ة)  الديد  لفائدة   حصة    .000
رضوان  أاهد بتاريخ 1  نون15  202.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 828 80.

31 I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

VILYOM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC)
BUREAU DE COMPTABILITE
صندجق ال15يد 0 3 الرئيدية 

الرشيدية ، 12000، الرشيدية 
املغرب

VILYOM شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : قصر 

تامرنة الريصاني - 12000 الريصاني 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.  721

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

23 شتن15  202 تقرر حل  املؤرخ في 

املدؤجلية  ذات  شركة   VILYOM

  00.000 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 

الريصاني   12000  - تامرنة الريصاني 

املغرب نتيجة الزمة شغل.

ج عين:

الديد(ة) اجزمو  مح د ج عنوانه(ا) 

الراشدية املغرب   12000 الرشيدية 

ك صفي (ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

قصر  جفي  شتن15  202   23 بتاريخ 

12000 الرشيدية  تامرنة الريصاني - 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 29 نون15 

 202 تحت رقم 161.

312I

KERMEL GESTION

SYSK
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

KERMEL GESTION

 BD. OUED SEBOU RUE 40 N° 2

 1ER ETAGE ALIA 2 EL OULFA ،

20202، CASABLANCA MAROC

SYSK شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 19، شارع 

الزرقطوني الطابق3 الرقم 8 الدار 

اليضاء - 20360 الدار اليضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.383179

الشريك  قرار  ب قت�سى 

نون15  202   23 في  الوحيداملؤرخ 

مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 

  SYSK محدجسة ذات الشريك الوحيد

سرهم    00.000 رأس الها  مبلغ 

شارع   ،19 جعنوان مقرها اإلأت اعي 

الدار   8 الرقم  الطابق3  الزرقطوني 

اليضاء - 20360 الدار اليضاء املغرب 

نتيجة ل :  الحل املبكر للشركة.

 ،19 ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

شارع الزرقطوني الطابق3 الرقم 8  - 

20360 الدار اليضاء املغرب. 

ج عين:

الديد(ة) خالد  صابر ج عنوانه(ا) 

املفة   4 الرقم   68 الزنقة   2 امزهري 

20200 الدار اليضاء املغرب ك صفي 

(ة) للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 8 9 80.

313I

WAY CONSEIL

 ENTREPRISE GHRAR
BRAHIM DE FORAGE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رفع رأس ال الشركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 ENTREPRISE GHRAR BRAHIM

DE FORAGE شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 

36 الحي الصناعي سيدي غانم  - 

60 40 مراكش املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4901 

العام  الج ع  ب قت�سى 

ماي   22 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأس ال  رفع  تم   20 8

سرهم»   3.100.000» قدره  ب بلغ 

إ 0  سرهم»   6.100.000» من  أي 

  : طريق  عن  سرهم»    0.000.000»

أرباح أج عالجات  أج  إسماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   09 بتاريخ  التجارية ب راكش  

8 20 تحت رقم 97297.

314I

WAY CONSEIL

RIFSCHOP
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

RIFSCHOP شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي متجر رقم 

309 تجزيئة املدي1ة 2 حرف « س «  - 

60 40 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 04 07

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  نون15  202  في     املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

سالم  بشرى  (ة)  الديد  تفويت 

أصل  من  اأت اعية  حصة   100

(ة)  الديد  لفائدة   حصة    .000

مح د بنونة بتاريخ    نون15  202.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون15   29 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 9 300 .

311I
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G.C.M Consulting group

شركة اوجغى طرافو
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

G.C.M Consulting group
 rue tata almou midelt ، 02

14310، ميدلت املغرب
شركة اجأغ0 طرافو شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 03 زنقة 
قرطاج الداحة الخضراء ميدلت - 

14310 ميدلت املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

298 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    1
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
شركة   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

اجأغ0 طرافو.
اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة.
زنقة   03  : عنوان املقر االأت اعي 
 - ميدلت  الخضراء  الداحة  قرطاج 

14310 ميدلت املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
اجأغ0  الواحد  عبد  الديد 
الداحة  طريق   03 عنوانه(ا) 
ميدلت   14310 ميدلت  الخضراء 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
اجأغ0  الواحد  عبد  الديد 
الداحة  طريق   03 عنوانه(ا) 
ميدلت   14310 ميدلت  الخضراء 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   30 بتاريخ  االبتدائية ب يدلت  

 202 تحت رقم 8 3.

316I

SMART AUDIFIN SARL

CLOTHESY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

SMART AUDIFIN SARL
 45BD MOHAMED V N 17 ،

90000، TANGER MAROC
CLOTHESY شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة(في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 1 شارع 
يوسف إبن تاشفين الطابق 2 رقم 

3 - 90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.  4403

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر  أكتوبر  202   21 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
رأس الها  مبلغ    CLOTHESY
مقرها  جعنوان  سرهم    00.000
إبن  يوسف  شارع   1 اإلأت اعي 
 90000  -  3 رقم   2 تاشفين الطابق 
إنعدام   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

النشاط التجاري.
شارع   1 ج حدس مقر التصفية ب 
يوسف إبن تاشفين الطابق 2 رقم 3 

- 90000 طنجة املغرب. 
ج عين:

ج  الع راني  ندرين   الديد(ة) 
فيال  الصنوبركولف  زنقة  عنوانه(ا) 
ك صفي  املغرب  طنجة   90000  22

(ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   29 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم  043 .

317I

Maitre Idriss el khatib

RESORT GARDEN CABO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Maitre Idriss el khatib
 Tetouan Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
RESORT GARDEN CABO شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

االغراس الطابق 4 امللك املدمى 
صالفية 9 -82الرسم العقاري 

9/42626  - 10 93 مرتيل املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

30621
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   20
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.RESORT GARDEN CABO
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
املدمى  امللك   4 الطابق  االغراس 
العقاري  82-9 الرسم  صالفية 

42626/19 - 10 93 مرتيل املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 100   : الديد نور الدين اشراط 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
 100   : كنبوزي  مح د  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
اشراط  الدين  نور  الديد 
رقم   2 حي  الجوالن  شارع  عنوانه(ا) 

0  93000 تطوان املغرب.
الديد مح د كنبوزي عنوانه(ا) 

 20000  2 شارع املهدية حي الدالم 
الدار البيضاء املغري.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مدي1ي الشركة:

اشراط  الدين  نور  الديد 
رقم   2 حي  الجوالن  شارع  عنوانه(ا) 

0  93000 تطوان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   29 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 202 تحت رقم 3130.

318I

مكتب بازجك لل حاسبة

STE ZAYOUB
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

مكتب بازجك لل حاسبة
زنقة امالل رقم14  سيدي بوملان 

كرسميت تنجداس الرشيدية ، 
12600، تنجداس املغرب

STE ZAYOUB شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : قصر 
ايت عاصم فركلة العليا تنجداس 

الرشيدية - 12600 تنجداس  املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.8939

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 7  أكتوبر 2020 تقرر حل 
STE ZAYOUB شركة ذات املدؤجلية 
 90.000 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 
تنجداس  العليا  فركلة  عاصم  ايت 
املغرب  تنجداس    12600  - الرشيدية 

نتيجة الالفالس.
ج عين:

الديد(ة) زعيم   موحي ج عنوانه(ا) 
قصر ايت عاصم فركلة العليا تنجداس 
املغرب  تنجداس    12600 الرشيدية 

ك صفي (ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
قصر  جفي   2020 أكتوبر    7 بتاريخ 
تنجداس  العليا  فركلة  عاصم  ايت 

الرشيدية - 12600 تنجداس  املغرب.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 2  نون15 

2020 تحت رقم 2020/330.
319I

شركة مدتأمنة الحنصا ي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

  PÂTISSERIE SAFAE ET
MAROUA

إعالن متعدس القرارات

شركة مدتأمنة الحنصا ي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

20 شارع املتنبي الطابق االجل بني 
مالل 20 شارع املتنبي الطتبق االجل 
بني مالل، 23000، بني مالل املغرب

  PÂTISSERIE SAFAE ET
MAROUA «شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: حي 

الشرف رقم 3 تجزئة خدير بني مالل 
- 23000 بني مالل املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.  67 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 9  أكتوبر  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي:  
الزياسة في رأس ال الشركة  بقي ة 00 
,400.000 سرهم نقدا موسعة بالبنك 
مقدمة  الخارأية  للتجارة  املغربي 
املصطفى  ع اس  الديد  طرف  من 
إ 0   سرهم    400.000  ,00 لنقله من 
بزياسة  جذلك  سرهم   800.000,00.
  00 بقي ة  أديدة  حصة   4000

سرهم للواحدة. 
قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي1 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
ذات  شركة  ا 0  الوحيد  الشريك 

مدؤجلية محدجسة  
عل0  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مبارك  بوه  الديد  استقالة  مايلي: 
ع اس  جتعيين  ك دي1  منصبه  من 
رقم  الوطنية  بطاقته  املصطفى 
ججحيًد  أديد  مدي1   FA 09016

للشركة.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

الذي ينص   :6 بند رقم بند رقم 

ب بالغ  الشركاء  ساهم  مايلي:  عل0 

 : كالتا ي  مقد ة  للشركة  نقدية 

سرهم   400  000 مبارك  بوه  الديد 

جع اس املصطفى 000 400 سرهم أي 

ما مج وع 800000.00 سرهم

الذي   :7 رقم  بند  رقم  بند 

الشركة  رأس ال  مايلي:  عل0  ينص 

مقدم  سرهم   800000 هو  الحا ي 

سرهم    00 بقي ة  سهم   8000 إ 0 

بالكامل  جمحررة  مدفوعة  للحصة 

حيث  مداه اتهم  مع  يتناسب  ب ا 

قدم  الديد بوه مبارك 4000 حصة 

جالديد ع اس املصطفى 4000 حصة 

أي ما مج وعه 8000 حصة           

الذي ينص   :2 بند رقم بند رقم 

 STE PATISSERIE SAFAE :عل0 مايلي

ET MAROUA SARL

الذي ينص   : 7 بند رقم بند رقم 

ع اس  الديد  تعيين  مايلي:  عل0 

رقم  الوطنية  بطاقته  املصطفى 

ججحيدا  أديدا  مدي1ا   FA 09016

للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 23 نون15 

 202 تحت رقم 83  .

360I

شركة مدتأمنة الحنصا ي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

 LE GEANT DE

CONSTRUCTION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

شركة مدتأمنة الحنصا ي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

20 شارع املتنبي الطابق االجل بني 
مالل 20 شارع املتنبي الطتبق االجل 

بني مالل، 23000، بني مالل املغرب

 LE GEANT DE CONSTRUCTION

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

مح دي ع ارة رقم 7 شارع 20 

غشت الطابق الثالث بني مالل - 

23000 بني مالل املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.6161

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم  أكتوبر  202    3 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»   2.400.000»

 2.100.000» إ 0  سرهم»    00.000»

تقديم حصص    : عن طريق  سرهم» 

نقدية أج عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ    نون15 

 202 تحت رقم 70  .

36 I

FIDACTIVE

TAGZIRT PRODUCT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDACTIVE

 Lot N°545 N° 3 &4  2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC

TAGZIRT PRODUCT شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة رقم  
 -211-2 شقة رقم 4 الطابق االجل  

حي تاسارت انزا اكاسير  - 80000 

اكاسير املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

49673

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  شتن15  202   20

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TAGZIRT PRODUCT
-  أع ال  غرض الشركة بإيجاز : 

أج إنشاءات متنوعة (مقاجل)
-2 تاأر  االستي1اس جالتصدير.

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الطابق   4 شقة رقم    -211-2 رقم  
 - اكاسير   انزا  تاسارت  حي  االجل  

80000 اكاسير املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : بوعقى   نبيل  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)   بوعقى   نبيل  الديد 
 RUE RAYNAUD 81800 SAINT
 GILLES CROIX DE VIE 81800 LA

ROCHE - سيغيون  فرندا .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  بوعقى   نبيل  الديد 
 RUE RAYNAUD 81800 SAINT
 GILLES CROIX DE VIE 81800 LA

ROCHE - سيغيون  فرندا 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   30 بتاريخ  باكاسير   التجارية 

 202 تحت رقم 07466  .
362I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

KOMYBCO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park
 Mohammedia ، 28810،
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Mohammedia maroc

KOMYBCO شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 

سنت1ال بارك ، ع ارة A ، الطابق 

الداسس رقم 43 املح دية  - 0 288 

املح دية املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.123647

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 08 أكتوبر  202 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

 ،  A ع ارة   ، بارك  سنت1ال  «إقامة 

املح دية    43 رقم  الداسس  الطابق 

إ 0 «28  املح دية املغرب»   288 0 -

املدينة   ، بوسكورة  أربورا  تجزئة 

الخضراء ، النواصر ء الدار البيضاء 

- 22000 الدار البيضاء  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 494 80.

363I

FIDUCIA-MID

 SOURIBAK TRAVAUX SARL

AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االجل طريق مكناس 

مي الل ميدلت ، 14310، ميدلت 

ميدلت

 SOURIBAK TRAVAUX SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 73 مكرر 

شارع بئ1انزران - 14310 ميدلت 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 36 

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم  نون15  202   04 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم»    .400.000»
  .100.000» إ 0  سرهم»    00.000»
تقديم حصص    : عن طريق  سرهم» 

نقدية أج عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    7 بتاريخ  االبتدائية ب يدلت  

 202 تحت رقم 2 3.
364I

FIDUCIA-MID

N.JEUDIA.MAROC SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االجل طريق مكناس 
مي الل ميدلت ، 14310، ميدلت 

ميدلت
N.JEUDIA.MAROC SARL  شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : شارع 
فلدطين رقم 88 أملو - 14310 

ميدلت املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2381

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون15  202    1 املؤرخ في 
شركة    N.JEUDIA.MAROC SARL
مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 
جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 
فلدطين  شارع  اإلأت اعي  مقرها 
رقم 88 أملو - 14310 ميدلت املغرب 
لنشاط  النهائي  للتوقف  نتيجة 

الشركة.
ج عين:

ج  أبار   مح د    الديد(ة) 
ازمور  زنقة    6 رقم  عنوانه(ا) 
املغرب  ميدلت   14310 اخرمجيون 

ك صفي (ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
شارع  جفي  نون15  202    1 بتاريخ 
 14310  - أملو   88 رقم  فلدطين 

ميدلت املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15    7 بتاريخ  االبتدائية ب يدلت  

 202 تحت رقم 3 3.

361I

FLASH ECONOMIE

RESIDENCE NICE

إعالن متعدس القرارات

RESIDENCE NICE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
رأس الها : 100.000 سرهم

مقرها االأت اعي: زنقة صفاقس رقم 

7  الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري: 

  931 

الحصص  تفويت  ب قت�سى عقد 

املؤرخ بتاريخ 30/09/2021 :
بشرى  نجاة  الديدة  قامت   

للديدة ليل0  حصة     000 بتفويت 

لحلو 

ي ثلها   SICOREP شركة  قامت   

الديد سيدي ح زة الكتاني بتفويت 

100   حصة

 للديدة ليل0 لحلو

املوافقة عل0 تفويت الحصص   -

التي ت ت

النظام  من   7 الفصل  -تعديل 

امسا�سي للشركة

الديد  استقالة  عل0  -املوافقة 

اح د بنكي1ان ج الديد سيدي ح زة 

اإلعفاء  جمنحهم  ك دي1ين   الكتاني 

الكامل جالال مشرجط

-تعيين الديد اح د بنكي1ان ذج 

الجندية املغربية املزساس ب راكش في 
928  القاطن في   زاجية شارع نيس 

البيضاء  الدار  بوركون  اسا  شارع  ج 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل  ج 

ك دي1 جحيد للشركة ملدة   A39  9

غي1 محدجسة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون15  202 تحت رقم  802000  

366I

FLASH ECONOMIE

MANESTEEL
إعالن متعدس القرارات

«  MANESTEEL SARL AU   »

شركـة محدجسة املدؤجلية 

ذات الشريك الوحيد رأس الها  

00.000 سرهم

0  شارع الحرية الطابق 3 شقة 

-1الدار البيضاء

تحويل املقر اإلأت اعي جرفع رأس ال 

الشركة

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ بتاريخ 02/11/2021 تقرر ما 

يلي:

اإلأت اعي  املقر  تحويل       -  

الحا ي للشركة من» 0  شارع الحرية 

الدار البيضاء»   -  1 شقة   3 الطابق 

 2 الهناء  الدكنية  املج وعة   » إ 0 

الطابق رقم   الشقة رقم    6 ع ارة 

4 امزهرال15نو�سي -  الدار البيضاء « . 

رفع رأس ال الشركة ب بلغ      2-

من  أي  سرهم   300.000 قدره 

سرهم    400.000 سرهم إ 0    00.000
 عن سيون 

ً
تعويضا

سائلة حقيقية جمدتحقة الدفع 

تجاه الشركة . 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

22/11/2021 تحت رقم 22  80 .
من أأل التخليص ج اإلشهار

367I

FLASH ECONOMIE

KBK IMMO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

KBK IMMO

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

ICE : 002954381000051

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون  يوليوز  202    2

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية :
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KBK IMMO :  تد ية الشركة

: -اإلنعاش  غرض الشركة بإيجاز 
العقاري

إنشاءات  أج  أع ال  مقاجل 

مختلفة-

مدير امللكية-

جتشغيل  جتأأي1  جبيع  شراء 

امرا�سي جاملباني جاملباني لالستخدام 

جاملباني  جالدكني  جاملنهي  التجاري 

بشكل عام بغض النظر عن جأهتها 

النهائية-

جتنفيذ  جإسارة  جتص يم  ترجيج 

املعامالت  أنواع  أ يع  جتطوير 

العقارية-

التخطيط   ، كان  نوع  أي  من 

الدياحي جاملدن من خالل االستحواذ 

جالتحضر  الخدمات   ، جالتخطيط 

لج يع  جالتقديم  جالتطوير  جالبناء 

لحدابها  مباني  ج  امرا�سي  أنواع 

الخاص أج لحداب أطراف ثالثة

  املقر االأت اعي : 67  شارع عبد 

الطابق    (ا)  الي امة  اقامة  املومن 
رقم 2 - الدار البيضاء

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

  00.000 :مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي

0  حصة   : الديد اح د بنكي1ان 

اأت اعية

 SOBK HOLDING -Sarl:  990  

الشركة

حصة اأت اعية

جالعائلية  الشخصية  :امس اء 

جمواطن مدي1ي الشركة

الديد  للشركة  ك دي1ين  عين 

سعاس  الديدة  ج  بنكي1ان  اح د 

بنكي1ان ملدة غي1 محدجسة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون15  202 تحت رقم 10 80 

ج املسجلة بالسجل التجاري تحت 
رقم  12331

368I

FLASH ECONOMIE

IMPRIMERIE DALTON
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

IMPRIMERIE DALTON
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

مقرها االأت اعي: 24 زنقة قيد 
امشطر معاريف-الدار البيضاء

رأس الها :00 ,1.000.000 سرهم
رقم التقييد في السجل التجاري: 

194 7
تحويل املقر االأت اعي للشركة

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ بتاريخ 0  غشت  202 قرر ما 

يلي
للشركة  االأت اعي   املقر  تحويل 
إ 0 طريق 09  محل رقم 2 بوسكورة 

-  الدار البيضاء
النظام  من   4 الفصل  -تعديل 

امسا�سي للشركة 
-تواقيع القوانين االأت اعية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز  202 تحت رقم 786402.
369I

FLASH ECONOMIE

lotus capital gestion
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

LOTUS CAPITAL GESTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

 Clos de Provenceالدار البيضاء  
مقرها اإلأت اعي: الطابق 2 الشقة 

201 , 73شارع انفا زاجية   زنقة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1239 1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون15  202    2
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مدؤجلية محدجسة
 LOTUS CAPITAL

GESTION:تد ية الشركة
غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

الخدمات  جأ يع  االستث ار  في 
امخرى املقدمة إ 0 أرباح الشركات أج 

الشركات املغربية أج امأنبية
االستحواذ عل0 حقوق امللكية عن 
طريق االكتتاب في رأس املال أج عن 
طريق االستحواذ عل0 امجراق املالية 

ك داهم أج شريك
املنتجات  جتصدير  استي1اس 

جالخدمات
إسارة امموال

 Clos de Provenceالدار البيضاء 
الشقة   2 الطابق   : االأت اعي  املقر 

201 , 73 شارع انفا زاجية   زنقة
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
  00.000 :مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي
 : االندلو�سي  عباس  أح د  الديد 

810 حصة 
  10  : بنفضيل  أشرف  الديد 

حصة
جالعائلية  الشخصية  :امس اء 

جمواطن مدي1ي الشركة
عين الديد أح د عباس االندلو�سي 

ك دي1 جحيد للشركة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون15  202 تحت رقم 802272.
370I

CAPITAL EXPERT MED SARL

 A.V IMPORT-EXPORT High
Quality

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

CAPITAL EXPERT MED SARL
 AVENUE MOHAMED , 41
 V  Étage 4 N° 13 ، 90000،

TANGER MAROC
 A.V IMPORT-EXPORT High
Quality  شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة(في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 41   شارع 
مح د الخامس الطابق الرابع رقم 
3  طنجة   - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.913 3

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  يونيو  202   21 املؤرخ في 
 A.V شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
   IMPORT-EXPORT High Quality
مبلغ رأس الها 0.000  سرهم جعنوان 
شارع مح د     41 مقرها اإلأت اعي 
الخامس الطابق الرابع رقم 3  طنجة   
- 90000 طنجة املغرب نتيجة ل : تم 
الفصل  مقتضيات  حدب  االتفاق 
للشركة  االسا�سي  القانون  من    38

عل0 ما يلي :
 التصفية املدبقة لشركة.

ج حدس مقر التصفية ب 41   شارع 
رقم  الرابع  الطابق  الخامس  مح د 

3  طنجة   - 90000 طنجة املغرب. 
ج عين:

 AHMED  ARAIBI الديد(ة) 
طنجة  عنوانه(ا)  ج    HAOUARI
(ة)  ك صفي  املغرب  طنجة   90000

للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز    6 بتاريخ  التجارية بطنجة  

 202 تحت رقم 6689.
37 I

MAITRISECONSULTING

هارون برو
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAITRISECONSULTING
 IMM 3 RUE CHERARDA

 BOURGOGNE CASABLANCA
 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

هارجن برج شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 3 
زنقة شرارسة بوركون الدارالبيضاء - 
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20000 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1  149

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  يونيو  202   28
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
: هارجن  اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

برج.
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االرا�سي- تجزئة  ج  عقاري-بناء-بيع 

اشغال متنوعة.
 3 إقامة   : عنوان املقر االأت اعي 
 - زنقة شرارسة بوركون الدارالبيضاء 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
أمين  مح د  بلبداجي  الديد 
سرهم    00 بقي ة  حصة    .000   :

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
أمين  مح د  بلبداجي  الديد 
يعقوب   239 3 زنقة  رقم  عنوانه(ا) 
الجديدة   24000 املنصورالجديدة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
أمين  مح د  بلبداجي  الديد 
يعقوب   239 3 زنقة  رقم  عنوانه(ا) 
الجديدة   24000 املنصورالجديدة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  202 تحت رقم 0000.

372I

MECOMPTES

ARENA COM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

MECOMPTES

 4EME ÉTAGE PLACE  

 ZELLAQUA IMMEUBLE

HELVETIA الدار البيضاء، 20210، 

الدار البيضاء املغرب

ARENA COM شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 16-14 
زنقة الفورات الطابق 3 الرقم 26 

املعاريف - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 76397

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  يونيو  202   21 املؤرخ في 

ARENA COM شركة ذات املدؤجلية 

 110.000 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 

14- سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي 
الرقم   3 الطابق  الفورات  زنقة   16

الدارالبيضاء   20000  - املعاريف   26

التصفية  لحدابات  نتيجة  املغرب 

يبلغ  التي تظهر توازنا سلبيا  النهائية 

.231453،21

ج عين:
رايس  اح د    الحاج  الديد(ة) 

طريق  الحك ة  تجزئة  عنوانه(ا)  ج 
 20000 بوسكورة   4 رقم   3009

(ة)  ك صفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

 14-16 جفي  يونيو  202   21 بتاريخ 
 26 الرقم   3 الطابق  الفورات  زنقة 

الدارالبيضاء   20000  - املعاريف 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن15  202 تحت رقم 141 79.

373I

FIDUCIARE IITIMANE

STE DOMAINE SNOUSSIA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

FIDUCIARE IITIMANE
 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER ETAGE VN
FES ، 30000، FES MAROC

 STE DOMAINE SNOUSSIA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 
رقم 10 اقامة الن اء الحي الصناعي 
بندوسة فاس - 30000 فاس املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4167 
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 0  شتن15  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
الحي  الن اء  اقامة   10 رقم  «ع ارة 
 30000  - فاس  بندوسة  الصناعي 
فاس املغرب» إ 0 «الطابق 2 رقم 394 
 - 1  حي املدي1ة بندوسة فاس  شارع 

30000 فاس  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن15   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 3406.
374I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

ALIMOUSS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي الفتح ساحة النيل رقم 60 
العيون ، 70000، العيون املغرب

ALIMOUSS شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مشرجع 
مدينة الوفاق بلوك D رقم 13  - 

70000 العيون املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.33697

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  أكتوبر  202    4 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

فراك بوغنبور  (ة)  تفويت الديد 

أصل  من  اأت اعية  حصة    .000

(ة)  الديد  لفائدة   حصة    .000

  4 بتاريخ  بوغنبور  عث ان  سيدي 

أكتوبر  202.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 1  أكتوبر 

 202 تحت رقم 3221.

371I

شركة الحدي ة لالستشارات ش.م.م

 STE NAJAH DE LA

 CONSTRUCTION ET EL

LAAMAR SARL A.U
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

شركة الحدي ة لالستشارات 

ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N

 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب

 STE NAJAH DE LA

 CONSTRUCTION ET EL

LAAMAR SARL A.U شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي حدج 

شارع طنجة رقم 24 الحدي ة - 

32000 الحدي ة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 921

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  شتن15  202   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

اغالي  اح د  (ة)  الديد  تفويت 

  00 حصة اأت اعية من أصل   10

حصة لفائدة  الديد (ة) عبد الواحد 

قايقاي بتاريخ 22 شتن15  202.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
بتاريخ  2  بالحدي ة   االبتدائية 

أكتوبر  202 تحت رقم 677.
376I

شركة الحدي ة لالستشارات ش.م.م

 STE KHOUZAMA BISC 
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

شركة الحدي ة لالستشارات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
 STE KHOUZAMA BISC SARL 
AU شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد(في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 03 شارع 
الغويرة حي 02 بنب بوعياش 

الحدي ة  - 32000 الحدي ة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2101
الشريك  قرار  ب قت�سى 
أكتوبر  202   06 في  الوحيداملؤرخ 
مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد   الشريك  ذات  محدجسة 
 STE KHOUZAMA BISC SARL
  00.000 رأس الها  مبلغ    AU
 03 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
بنب بوعياش   02 الغويرة حي  شارع 
الحدي ة  - 32000 الحدي ة املغرب 

نتيجة ل : كداس الدوق.
ج حدس مقر التصفية ب 03 شارع 
الكويرة حي 02 بني بوعياش الحدي ة  

- 32000 الحدي ة املغرب. 
ج عين:

ج  الح و�سي   مح د   الديد(ة) 
 02 الكويرة حي  شارع   03 عنوانه(ا) 
 32000 الحدي ة   بوعياش  بني 
(ة)  ك صفي  املغرب  الحدي ة 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  2  بالحدي ة   االبتدائية 

أكتوبر  202 تحت رقم 676.
377I

MOROCCAN CONSULTING CENTER

هودزايوو
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 MOROCCAN CONSULTING
CENTER

 Rés. Khadija  Rue Loubnane 61
 Bureau N°1- N ، 14000،

KENITRA MAROC
هوسزايوج شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 23 شارع 
بورس الطابق 3 رقم 01 الصخور 
الدوساء - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12 077
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202     
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

هوسزايوج.
بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة
باستي1اس  يقوم  الذي  التاأر   -

جتصدير املنتجات جالخدمات
- تجارة عامة

23 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
الصخور   01 رقم   3 الطابق  بورس 
الدارالبيضاء   20000  - الدوساء 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99   سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

600 حصة    : الديد شين كيلين  

بقي ة 00  سرهم للحصة .

 400   : زيهيغانغ   يوان  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  كيلين   شين  الديد 

انهوى   2430 انهوى صين.

عنوانه(ا)  زهيغانغ   يوان  الديد 

أاجتشياج 42 0 4 أاجتشياج صين.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  كيلين  شين  الديد 

انهوى   2430 انهوى صين

عنوانه(ا)  زهيغانغ   يوان  الديد 

أاجتشياج 42 0 4 أاجتشياج صين

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 0 377.

378I

FIDUCIAIRE ATERCHANE

VIDEO MEDIA SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي1 أديد للشركة

FIDUCIAIRE ATERCHANE

 SECTEUR 1 HAY LA  16

 MAGHREB AL ARABI TEMARA

 156 SEC 1 MASSIRA 2، 12010،

Temara MAROC

VIDEO MEDIA SARL AU  شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 

رقم 24 زنقة جاس فاس شقة رقم   

اأدال الرباط 7 مكرر شارع امطلس 

أأدال شقة رقم 2 أأدال الرباط 

0080  الرباط املغرب.

تعيين مدي1 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.72343
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 26 أكتوبر  202 تم تعيين 
الديد(ة)  للشركة  أديد  مدي1 

االزهري  يونس ك دي1 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   04 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

 202 تحت رقم  880  .

379I

FIDUCIAIRE ATERCHANE

VIDEO MEDIA SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظام امسا�سي للشركة

FIDUCIAIRE ATERCHANE
 SECTEUR 1 HAY LA  16

 MAGHREB AL ARABI TEMARA
 156 SEC 1 MASSIRA 2، 12010،

Temara MAROC
VIDEO MEDIA SARL AU «شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: ع ارة 
رقم 24 زنقة جاس فاس شقة رقم 
  اأدال الرباط املغرب 90 0  

الرباط املغرب.
«مالءمة النظام امسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.72343
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 26 أكتوبر  202
امسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
 * للشركة مع مقتضيات القانون:    
يونس            لشهب  الديد  املال  رأس 
مال  رأس  يعاسل  ما  حصة    1000

100000  سرهم
   * املدي1 لشهب يونس

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون15   04 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

 202 تحت رقم  880  .

380I
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STE MIEL DAIMOND

 STE MIEL DIAMOND SARL  

EN LIQUIDATION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

STE MIEL DAIMOND

اقامة الجواهر طريق بندوسة اقامة  

 ،E 3 69، 30000 الن وم الجواهر

فاس املغرب

 STE MIEL DIAMOND SARL  

EN LIQUIDATION شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : إقامة 

الجواهر طريق بن سوسة إقامة النوم 

الجواهر 3E  96 فاس -  30000  

فاس  املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.64747

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر  غشت  202   04 في  املؤرخ 

 STE MIEL DIAMOND SARL   حل

ذات  شركة   EN LIQUIDATION

رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 

مقرها  جعنوان  سرهم    00.000

بن  طريق  الجواهر  إقامة  اإلأت اعي 

 3E  96 سوسة إقامة النوم الجواهر 

فاس -  30000  فاس  املغرب نتيجة 

ل توقف النشاط.

ج عين:
ج  زسار  الجليل    عبد  الديد(ة) 
حي املرأة   4 زنقة   7 رقم  عنوانه(ا) 

فاس املغرب ك صفي   30000 فاس 

(ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

إقامة  جفي  غشت  202   04 بتاريخ 

الجواهر طريق بن سوسة إقامة النوم 

الجواهر 3E  96 فاس - 30000 فاس  

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 1339.

38 I

JR CONSULTANTS SNC

ROXY COMMODITE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

JR CONSULTANTS SNC
 Rue El Khatib Laraki - Ex , 9
 Mont Pilat 19, Rue El Khatib

 Laraki - Ex Mont Pilat، 20100،
CASABLANCA MAROC

ROXY COMMODITE شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 محج 
مرس سلطان  شقة  3 الدجراالجل  - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

120813
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   20 9 يوليوز   02
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 ROXY : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.COMMODITE
غرض الشركة بإيجاز :  - استي1اس/
البناء  جمواس  مواس  أ يع  تصدير 

جشرائها جبيعها جتوزيعها
 - مشاركة الشركة بأي جسيلة ، في 
أي منشآت أج شركات تنشأ أج ستنشأ 
جالتي قد تكون لها صلة ب وضوع   ،
، جال سي ا عن طريق إنشاء  الشركة 
شركات أديدة أج مداه ات أج رعاية 
مالية  أجراق  است1ساس  أج  اشت1اك  أج 
أج حقوق اأت اعية أج اندماأات أج 

تحالفات أج مشاريع مشت1كة.
- جع وما ، أعل أ يع الع ليات 
جالتجارة  جاالتصاالت  جالتدريب 
جاملالية جالقابلة للتحويل جالعقارات 
بالشركة  صلة  ذات  تكون  قد  التي 
بصورة  تتصرف  أن  لها  جيجوز  ؛ 
مباشرة أج غي1 مباشرة نيابة عنها أج 
نيابة عن أطراف ثالثة ، جأن تشارك 
في شراكة مع أي شركة جتنفذ بصورة 

مباشرة أج غي1 مباشرة في املغرب أج 

في الخارج بأي شكل من امشكال أيا 

كانت املعامالت التي تشكل أزءا من 

قد تتخذ أي شكل أج أي   - أع الها. 

مصلحة أج مشاركة في أي شركات أج 

مشاريع مغربية أج أأنبية لها هدف 

م اثل أج ذات طبيعة من شأنها أن 

تطور أع الها الخاصة..

26 محج   : عنوان املقر االأت اعي 

مرس سلطان  شقة  3 الدجراالجل  - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 100   : الديد معاش عبد هللا   

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديد معاش رشيد  :  210 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

 210   : إكرام   معاش  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد معاش عبد هللا   عنوانه(ا) 

حي شريفة شارع حيفاء إقامة النخيل 
الدار   20470 عين الشق   68 رقم   2

البيضاء املغرب.

 BT (ا)الديد معاش رشيد عنوانه

 01 ENT Rue Honoré Daumier

.33400 Talence France

عنوانه(ا)  إكرام  معاش  الديدة 

حي شريفة شارع حيفاء إقامة النخيل 
الدار   20470 عين الشق   68 رقم   2

البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

 BT (ا)الديد معاش رشيد عنوانه

 01 ENT Rue Honoré Daumier

33400 Talence France

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

382I

CDH AUDIT ET CONSEILS

MAHERSOL MAROC

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

MAHERSOL MAROC   شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة(في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 6 زنقة 

اح د لزرق  - املعاريف - 20210 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.   76.689

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون15  202  املؤرخ في    

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

مبلغ      MAHERSOL MAROC

سرهم جعنوان   7.000.000 رأس الها 

مقرها اإلأت اعي 6 زنقة اح د لزرق  

البيضاء  الدار   20210  - املعاريف   -

املغرب نتيجة ل : فقدان راس املال.

زنقة   6 ج حدس مقر التصفية ب 

 20210  - املعاريف   - لزرق   اح د 

الدار البيضاء املغرب. 

ج عين:

الديد(ة) ليلي  شاجي  ج عنوانه(ا) 

كاليفورنيا    2 رقم  الكراكر  تجزئة 

املغرب  البيضاء  الدار   20 10

ك صفي (ة) للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: باملقر االأت اعي للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

  9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 800944.

383I
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NOVATIS

ONION SYSTEMS
إعالن متعدس القرارات

NOVATIS
 Jeesr Industries – Lot Al Baraka

 – Rue Al Wattasiyine – zone
 Industrielle ، 26202، Berrechid

MAROC
ONION SYSTEMS «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: 71 شارع 

   يناير الطابق   الشقة 69  - 
20000 الدارالبيضاء املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.397761
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 26 شتن15  202
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
بعد   ، الع ومية  الج عية  قررت 
س اعها تقرير اإلسارة ، جبعد اإلحاطة 
في  املنتهية  للدنة  املوأزة  بالبيانات 
 3 سيد 15 2020 ، جالتي تظهر صافي 
مركز سلبي ، أقل من ربع رأس املال ، 
أنه ليس هناك حاأة لحل الشركة في 

جقت مبكر.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم -: الذي ينص عل0 مايلي: -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 2 8001.

384I

P&CO

STE P&CO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

P&CO
89 زنقة الدن ارك منفلوري  محل 

3 فاس 89 زنقة الدن ارك منفلوري  
محل 3 فاس، 30000، فاس املغرب

STE P&CO
 شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 89 زنقة 

الدن ارك منفلوري  محل 3 فاس - 

30000 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.18191

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

20 شتن15  202 تقرر حل  املؤرخ في 

املدؤجلية  ذات  شركة   STE P&CO

  00.000 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 

 89 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
 3 محل  منفلوري   الدن ارك  زنقة 

فاس املغرب نتيجة   30000  - فاس 

لعدم تحقيق الهدف.

ج عين:

ج  ملرجي  عبدالحق   الديد(ة) 
الزهور  بي1جت  شارع  عنوانه(ا) 

 ع ارة ج شقة 6 فاس 30000 فاس 

املغرب ك صفي (ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

شارع  جفي  شتن15  202   20 بتاريخ 

 6 شقة  ج  الزهور  ع ارة  بي1جت 

فاس - 30000 فاس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15    2 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 1016.

381I

سيوان امستاذة عفاف أامعي موثقة باملضيق

KADMAR  
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سيوان امستاذة عفاف أامعي موثقة 

باملضيق

اقامة البحر شارع مو�سى بنو نصي1 
رقم  7  الطابق الثاني ، 93200، 

املضيق املغرب

  KADMAR   شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي ب رتيل 

طريق كابو نيكرج الطابق الثاني شقة 
رقم 1   - 10 93 مرتيل املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

30103

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون  شتن15  202    0

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.  KADMAR

غرض الشركة بإيجاز : االست1اس ج 

التصدير 

التجارية  الع ليات  بكل  القيام 

جالصناعية جالعقارية .

ب رتيل   : االأت اعي  املقر  عنوان 

طريق كابو نيكرج الطابق الثاني شقة 

رقم 1   - 10 93 مرتيل املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

  00   : بويايا  زيا  الفريد  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد الفريد زيا بويايا عنوانه(ا) 

طريق كابو نيكرج الطابق الثاني شقة 

رقم 1   10 93 مرتيل  املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد الفريد زيا بويايا عنوانه(ا) 

طريق كابو نيكرج الطابق الثاني شقة 

رقم 1   10 93 مرتيل  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   04 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 202 تحت رقم 4848.

386I

AAC AFRIC EXPERTISE

 JEAN BUSNOT MAROC
 INTERMÉDIAIRE
D'ASSURANCES
إعالن متعدس القرارات

AAC AFRIC EXPERTISE
  8-JET BUSINESS CLASS N° 6

 LOT ATTAWFIK SIDI MAAROUF
 ، 20170، CASABLANCA

MAROC
 JEAN BUSNOT MAROC

 Intermédiaire d›assurances
«شركة  املداه ة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 211-213 
شارع املدي1ة الخضراء - 20330 

الدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.20078 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 1  أكتوبر  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
املتصرف  تغيي1  االسارة  مجلس  قرر 
الديد عبد الفتاح بندعيد ج تعيين 
مدؤجل  م ثل  أديد   متصرف 

الديدة مريم بقا ي قاسمي
قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 
 22 العنوان:  ا 0  الشركة  مقر  نقل 
الثالث  شارع موالي يوسف الطابق 

الدار البيضاء  
عل0  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
العام  الج ع  قرار  حدب  مايلي: 
بتاريخ  استثنائيا  املنعقد  العاسي 
01/11/2021:تاكيد تعيين متصرف 
م ثل مدؤجل الديدة مريم  أديد  
للبطاقة  الحاملة  قاسمي  بقا ي 
ا 0   GK   17 7 رقم  الوطنية 
الدنوي  العاسي  العام  الج ع  غاية 
للحدابات املنتهية في 31/12/2026. 
ج في نفس الح ع العام ت ت املصاسقة 
عل0 نقل مقر الشركة ا 0 العنوان: 22 
الثالث  شارع موالي يوسف الطابق 

الدار البيضاء .
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 جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

تعديل  ج  االسا�سي  النظام  تحيين 

املاسة 4 من النظام االسا�سي للشركة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 347 80.

387I

ACO CONSULTING

MDM INGENIERING

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ACO CONSULTING

 rue libourne - résidence du ,70

 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc

MDM INGENIERING  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي اكدال 32 

ساحة ابو بكر الصديق شقة رقم 

7  - 0080  الرباط  املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 00997

الشريك  قرار  ب قت�سى 

يوليوز  202   08 في  الوحيداملؤرخ 

مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

مبلغ     MDM INGENIERING

جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 

ساحة   32 اكدال  اإلأت اعي  مقرها 

 -   7 رقم  شقة  الصديق  بكر  ابو 

0080  الرباط  املغرب نتيجة ل : حل 

مبكر للشركة.

ج حدس مقر التصفية ب اكدال 32 

ساحة ابو بكر الصديق شقة رقم 7  - 

0080  الرباط  املغرب. 

ج عين:

ج  عزاز  الدين   نصر  الديد(ة) 

حي   - الفا�سي  شارع عالل  عنوانه(ا) 
 38 -رقم  الصعيد  -زنقة  الحديقة 

(ة)  ك صفي  املغرب  جأدة   60000

للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15    7 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

 202 تحت رقم 0144 .

388I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

CLEVER BUILDING
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,

 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC

CLEVER BUILDING شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الحك ة زنقة رح ة رقم 64 - 60000 

جأدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21697

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  نون15  202    2 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

(ة) مح د كحالين  تفويت الديد 

 21 أصل  من  اأت اعية  حصة   21

مح د  (ة)  الديد  لفائدة   حصة 

سباعي بتاريخ 2  نون15  202.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون15   22 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

 202 تحت رقم 4006.

389I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

JELBAY TRAV
إعالن متعدس القرارات

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC
JELBAY TRAV «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: الطابق 
الثاني، زاجية شارع الفتواكي ج زنقة 

الفوازيي رقم 1 - - جأدة املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.36 33

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 02 نون15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل0  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
تفويت أ يع حصص شركة  مايلي: 
«BAYDI TRAV» (500حصة) لصالح 
ألو ي  ج  حصة   490 ب  ليل0  جاكى 

عبدالعا ي ب 0 حصص
عل0  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: تفويت أ يع حصص الشركة 
«YAJEL» (500حصة) لصالح ألو ي 

عبدالعا ي
قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 
تم تعيين مدي1 أديد للشركة الديد 
جحيد  ك دي1  العا ي  عبد  ألو ي 
للشركة تبعا لقبول استقالة الديد 

ألو ي ياسين ج بي�سي مح د.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل0 مايلي: 

مداه ات
بند رقم 7: الذي ينص عل0 مايلي: 

رأس املال 
عل0  ينص  الذي   : 6 رقم  بند 

مايلي: اإلسارة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   22 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

 202 تحت رقم 4001.

390I

JOOSSOOR MAROC INDUSTRIES

 JOOSSOOR INDUSTRIES
MAROC

تأسيس شركة املداه ة

 JOOSSOOR MAROC
INDUSTRIES

طنجة ، 90000، طنجة املغرب
 JOOSSOOR INDUSTRIES
MAROC «شركة املداه ة» 

جعنوان مقرها االأت اعي: املنطقة 
الحرة مدينة أجطوموتيف طاك 2 
أ اعة الجوامعة فحص أنجرة -، 

90020 طنجة املغرب
إعالن عن تأسيس « شركة 

املداه ة»
رقم التقييد في السجل التجاري 

.   417
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2020 سأن15   30
امسا�سي لشركة املداه ة بامل يزات 

التالية:
شكل الشركة : شركة املداه ة .

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 JOOSSOOR INDUSTRIES

.MAROC
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخيوط الحديدية.
املنطقة   : عنوان املقر االأت اعي 
 2 طاك  أجطوموتيف  مدينة  الحرة 
 - أنجرة  فحص  الجوامعة  أ اعة 

90020 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
 400.000 جيبلغ رأس ال الشركة 

سرهم،
مقدم كالتا ي:

 MAKLADA SA مقلدة  الشركة 
سرهم    .000 بقي ة  حصة   :  300

للحصة .
اندست1ي  ستوناس  الشركة 
 STUNAS INDUSTRIES :   00

حصة بقي ة 000.  سرهم للحصة .
مجلس  أعضاء  أج  املتصرفون 

الرقابة: 
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بصفته(ا)  اسريس  معز  الديد 
كندا  عنوانه(ا)  الشركة  رئيس 

932300 كندا كندا
مراقب أج مراقبي الحدابات :

(ا)بصفته  الديد الواسي يوسف 
الدار  عنوانه(ا)  حدابات  مراقب 
البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب
امسا�سي  النظام  مقتضيات 
توزيع  ج  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

امرباح :
في  لالحتياطي  امرباح  من   5%
حدجس العشر من رأس املال جيتم ت 

جزيع الباقي.
املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :
ي ثل الرئيس في شخصه الشركة 

مع كل امطراف.
بقبول  متعلقة  مقتضيات 
تفويت  لهم  املخول  امشخاص 
امسهم جتعيين أهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15  بتاريخ  3  بطنجة  التجارية 

2020 تحت رقم 237114.
39 I

rif etudes

SOCIETE INARCO SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

rif etudes
املركب املنهي. حي باريو حدجا رقم 
املحل 3  الحدي ة ، 32000، 

الحدي ة املغرب
  SOCIETE INARCO SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 
بوسالمة بني بوعياش - 32000 

الحدي ة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3147

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   08
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE INARCO SARL AU
البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جاالع ال املختلفة 
نقل البضائع لفائدة الغي1.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 32000  - بوعياش  بني  بوسالمة 

الحدي ة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 900   : الديد ع اس املدعوسي  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد ع اس املدعوسي  عنوانه(ا) 
 32000 امزجن   04 زنقة النيجي1 رقم 

الحدي ة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد ع اس املدعوسي  عنوانه(ا) 
 32000 امزجن   04 زنقة النيجي1 رقم 

الحدي ة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحدي ة  بتاريخ 22 نون15 

 202 تحت رقم 033 .
392I

SOTRASILAH SARL

 YUKHA CONSTRUCTIONS
SARL

 يوكا كوندطركديون
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 YUKHA

CONSTRUCTIONSSARL

 rue de Russie résidence Salima,

 étage 1 Appartement n° 25 ،

90000، TANGER Maroc

 YUKHA CONSTRUCTIONS

SARL يوكا كوندطركديون شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 83  شارع 

ج ي العهد رقم  3  - 90000 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.626 1

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  ف15اير  202   08 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

لحلو  خالد  (ة)  الديد  تفويت 

00  حصة اأت اعية من أصل 00  

حصة لفائدة  الديد (ة) يونس بوسة 

بتاريخ 08 ف15اير  202.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن15    6 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 32 8.

393I

SOTRASILAH SARL

 YUKHA CONSTRUCTIONS
يوكا كونسطركسيون

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي1 أديد للشركة

 YUKHA

CONSTRUCTIONSSARL

 rue de Russie résidence Salima,

 étage 1 Appartement n° 25 ،

90000، TANGER Maroc

 YUKHA CONSTRUCTIONS

يوكا كوندطركديون  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 83  شارع 

ج ي العهد رقم  3 - 90000 طنجة  

املغرب.

تعيين مدي1 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.626 1

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تعيين  08 ف15اير  202  املؤرخ في 

مدي1 أديد للشركة الديد(ة) بوسة 

يونس  ك دي1 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن15    6 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 32 8.

394I

SOTRASILAH SARL

SOTRASILAH صوطراصيلة
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

SOTRASILAH SARL

 rue de Russie résidence Salima,

 étage 1 Appartement n° 25 ،

90000، TANGER Maroc

SOTRASILAH صوطراصيلة شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي  83  شارع 

ج ي العهد رقم  3  - 90000  طنجة  

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.67029

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  ف15اير  202   08 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

لحلو  خالد  (ة)  الديد  تفويت 

  00 حصة اأت اعية من أصل   10

حصة لفائدة  الديد (ة) يونس بوسة 

بتاريخ 08 ف15اير  202.

تفويت الديد (ة) نوفل  الطليكي 

  00 حصة اأت اعية من أصل   10

حصة لفائدة  الديد (ة) يونس بوسة 

بتاريخ 08 ف15اير  202.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   28 بتاريخ  التجارية بطنجة  

 202 تحت رقم 9 69.

391I
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SOTRASILAH SARL

 SOTRASILAH
صوطراصيلة

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تعيين مدي1 أديد للشركة

SOTRASILAH SARL
 rue de Russie résidence Salima,

 étage 1 Appartement n° 25 ،
90000، TANGER Maroc

SOTRASILAH صوطراصيلة  شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 83  شارع 
ج ي العهد رقم  3  - 90000 طنجة  

املغرب.
تعيين مدي1 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.67029

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين  08 ف15اير  202  املؤرخ في 
مدي1 أديد للشركة الديد(ة) بوسة 

يونس  ك دي1 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  التجارية بطنجة  

 202 تحت رقم 9 69.

396I

Abi abdelouahad laabi

SOCIETE MO RI CAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Abi abdelouahad laabi
 rue aljihad hay riad route 42
Ain smen ، 30000، فاس املغرب

SOCIETE MO RI CAR شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي   تجزئة 
هاأر عين ع ي1 محل 4 - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
70237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   02
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE MO RI CAR
تأأي1   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديارات.
تجزئة     : عنوان املقر االأت اعي 
 30000  -  4 محل  ع ي1  عين  هاأر 

فاس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : شي اء  ك ي1  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  شي اء  ك ي1  الديدة 
تجزئة صوفيا رقم 70 الشقة   اقامة 
 30000 الشقف   مالك طريق عين 

فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  مريم  بونايم  الديدة 
انس 3 اقامة 1 الشقة 0  طريق عين 

الشقف  30000 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    1 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 1090.
397I

ML EXPERTS

ZENITH ZENATA

إعالن متعدس القرارات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

ZENITH ZENATA  «شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: مج ع 
التوفيق ، ع ارة زينيت   ، الدجر 

امر�سي ، سيدي معرجف . - - الدار 
البيضاء   املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.318461
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 أكتوبر 9 20
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
 zenith lease  بيع امسهم بين شركتي
من  لكل    lazrak contractorsج
الديدعبد هللا نفاخ لزرق جالديدة 
مح د  جالديد  لزرق  نفاخ  امل 

منصف كّباج.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم &: الذي ينص عل0 مايلي: 

&
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 667 80.
398I

ML EXPERTS

CACTUS CHALLENGER
إعالن متعدس القرارات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
CACTUS CHALLENGER «شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي:   1 شارع 
أاليان ، إقامة س ية ، شقة رقم 

   . -  20360 الدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.3940  

ب قت�سى محضر قرارات الشريك 
أكتوبر  202   26 الوحيد املؤرخ في 

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

بيع  430  امن  باالنتهاء  اإلقرار    -

املداهم  لصالح  الشركة  في  حصة 

عزيز  الرح ن  عبد  الديد  الوحيد 

بنع ور.

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي:

2 - تحول الشركة من شركة ذات 

ذات  شركة  ا 0   محدجسة  مدئولية 

الشريك  ذات  محدجسة  مدئولية 

الوحيد.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 8 8 80.

399I

FICOB  مكتب املحاسبة

MARBEN FARM

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FICOB  مكتب املحاسبة

اقامة اي ان, شقة 4، شارع موالي 

اسريس االجل, املدي1ة  , ت ارة ، 

0000 ، ت ارة املغرب

MARBEN FARM شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي املحل 

رقم 3، سجار مشرع لع ور، املهاية، 

مكناس - 12 10 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

14787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  نون15  202   03

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MARBEN FARM
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شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االنشطة  أنواع  (كل  فالحية 

الفالحية).
املحل   : االأت اعي  املقر  عنوان 
املهاية،  لع ور،  مشرع  سجار   ،3 رقم 

مكناس - 12 10 مكناس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد أناس بنعالل :  100 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
 100   : املغراجي  مح د  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد أناس بنعالل عنوانه(ا) 10 
اللي ون  حي  املراك�سي  الواحد  عبد 

اكدال 0000  الرباط املغرب.
الديد مح د املغراجي عنوانه(ا) 
 27 حي سيدي الغازي بالعربي زنقة 

رقم 2  12410 الريصاني املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد أناس بنعالل عنوانه(ا) 10 
اللي ون  حي  املراك�سي  الواحد  عبد 

اكدال 0000  الرباط املغرب
الديد مح د املغراجي عنوانه(ا) 
 27 حي سيدي الغازي بالعربي زنقة 

رقم 2  12410 الريصاني املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  ب كناس   التجارية 

 202 تحت رقم 1097.
400I

MA GLOBAL CONSULTING

SOUK SEBT

إعالن متعدس القرارات

MA GLOBAL CONSULTING
زاجية شارع عبد املومن ج زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، الطابق الرابع، 
20000، الدار البيضاء املغرب

SOUK SEBT  شركة مدنية فالحية 
جعنوان مقرها االأت اعي: 9، شارع 

خالد ابن الوليد عين الدبع -

  الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
تم اتخاذ  نون15  202  املؤرخ في    

القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
بناني  مح د  الديد  إستقالة  قبول 
الد رس من منصبه ك دي1 للشركة 
جسجن  جنهائًيا   

ً
كامال إبراًء  جمنحه 

حتى  تعيينه  منذ  إسارته  من  تحفظ 
يومنا هذا.

عل0  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
جفاء  زهور  الديدة  تعيين  مايلي: 
للبطاقة  الحاملة  الد رس  بناني 
الداكنة  ج   B4 6229 رقم  الوطنية 
بزنقة قناة الدويس م ر رجيان عين 
الذئاب الدارالبيضاء ك دي1ة أديدة 

للشركة لفت1ة غي1 محدجسة.
قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 
 1.000 أصل  من  حصة   1.000 بيع 
بناني  إسريس  الديد  ب لكية  حصة 
سيالسوس  الشركة  إ 0  الد رس 
بيع  نون15  202.  بتاريخ     غرجب 
1.000 حصة من أصل 1.000 حصة 
ب لكية الديد علي بناني الد رس إ 0 
الشركة سيالسوس غرجب بتاريخ    
من  حصة   1.000 بيع  نون15  202. 
حصة ب لكية الديدة   1.000 أصل 
الشركة  إ 0  الد رس  بناني  نعي ة 
نون15  بتاريخ     غرجب  سيالسوس 
أصل  من  حصص    0 بيع   .202 
حصة ب لكية الديدة سعاس   1.000
بناني الد رس إ 0 الديد قاسم بناني 
الد رس بتاريخ    نون15  202. بيع 
حصة   1.000 حصص من أصل    0
ب لكية الديدة سعاس بناني الد رس 
إ 0 الديدة زهور جفاء  بناني الد رس 
 4.980 بيع  نون15  202.  بتاريخ    
حصة   1.000 أصل  من  حصص 
ب لكية الديدة سعاس بناني الد رس 
إ 0 الشركة سيالسوس غرجب بتاريخ 

   نون15  202.
قرار رقم 4: الذي ينص عل0 مايلي: 
التأسي�سي  النظام  صياغة  إعاسة 

للشركة.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

عل0  ينص  الذي   :6,7 رقم  بند 
مايلي: املداه ات ج رأس ال الشركة

الذي ينص عل0   : 3, 1 بند رقم 
مايلي: التديي1 جصالحيات املدي1

40 I

FINANCE CENTER

 ACADEMIE» شركة
 INTERNATIONALE DE
 L’HELICICULTURE DE

«MARRAKECH
إعالن متعدس القرارات

FINANCE CENTER
 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

 ACADEMIE» شركة
 INTERNATIONALE DE
 L’HELICICULTURE DE

MARRAKECH»   «شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: رقم    

اقامة 49/ 1 شارع فلدطين  - 
40000 مراكش املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.96833

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 03 نون15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي:  
تغيي1 املقر االأت اعي للشركة من رقم 
فلدطين  شارع   49/51 اقامة     
 4 كتبية  املدمى  امللك  إ 0  مراكش 
أ اعة  امزميز  سائرة  الحوز  إقليم 

اكوسار مراكش.
قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 
  00.000 من  الشركة  رأس ال  رفع 

سرهم ا 0 600.000 سرهم
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

الذي ينص عل0   :      4 بند رقم  
هو  للشركة  االأت اعي  املقر  مايلي: 
الحوز  إقليم   4 كتبية  املدمى  امللك 

سائرة امزميز أ اعة اكوسار مراكش
بند رقم 7: الذي ينص عل0 مايلي: 
 600.000 ب  يقدر  الشركة  راس ال 
سهم   6000 عل0  مقد ة  سرهم 

م لوكة للديدة ناسية بابراهيم
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29936 .

402I

FIDUCIAIRE ATERCHANE

VIDEO MEDIA SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE ATERCHANE
 SECTEUR 1 HAY LA  16

 MAGHREB AL ARABI TEMARA
 156 SEC 1 MASSIRA 2، 12010،

Temara MAROC
VIDEO MEDIA SARL AU شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 
رقم 24 زنقة جاس فاس شقة رقم 

  اأدال الرباط - 90 0  الرباط 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.72343
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت  أكتوبر  202   26 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
(ة) صباح االزهري  تفويت الديد 
حصة اأت اعية من أصل    1.000
(ة)  الديد  لفائدة   حصة    1.000
أكتوبر   26 بتاريخ  لشهب  يونس 

.202 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون15   04 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

 202 تحت رقم  880  .

403I
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FINCOSA MARRAKECH

SOPALI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية ع ارة 80  بلوك B الطابق 

االجل الشقة 7 ، 40000، مراكش 
املغرب

SOPALI شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 
الدفلي ع ارة خوسة رقم 4 عرصة 

سينكو - 40000 مراكش  املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8633

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   20 9 سأن15   06 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
الهاسي   عبد  (ة)  الديد  تفويت 
الدح وني 310 حصة اأت اعية من 
أصل 000.  حصة لفائدة  الديد (ة) 
سأن15   06 بتاريخ  الدح وني  مح د 

.20 8
الهاسي   عبد  (ة)  الديد  تفويت 
الدح وني 210 حصة اأت اعية من 
أصل 000.  حصة لفائدة  الديد (ة) 
سأن15   06 عبد الرحيم قبيل بتاريخ 

.202 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير    0 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

9 20 تحت رقم 679 0 .
404I

SOUHAL CONSULTING

SAIDA EVENT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 SAIDA EVENT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي املخزن 
رقم 4 بجانب مسجد تاشفين از ي 
الجنوبي  - 40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 01931
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  أكتوبر  202    7 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
الدعدية  (ة)  الديد  تفويت 
حصة اأت اعية من    .000 كريدي 
أصل 000.  حصة لفائدة  الديد (ة) 
زينب نعناعي بتاريخ 6  أكتوبر  202.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون15   26 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29980 .

401I

FINANCES.NET

 TECHNO-SERVICES
NAHDA S.A.R.L

إعالن متعدس القرارات

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT   9

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

 TECHNO-SERVICES NAHDA
S.A.R.L «شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: 24 تجزئة 
رجنيدونس  منصور الذهبي ت ارة - 

2000  ت ارة املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.  2219

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 06 شتن15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

تعيين مدي1 مشارك
قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

موافقة عل0 الشعار التجاري.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

2 : الذي ينص عل0  2 ج  بند رقم 

مايلي: قررالج ع العام  تعيين الديد 

عبد العزيزسعلوي ك دي1 مشارك ج 

 GEO »الشعارالتجاري عل0  املوافقة 

 « SHOPPING

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   24 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

 202 تحت رقم 2000 .

406I

EUROMED COMPTA-SARL

 SMART AUTO

MARRAKECH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar

 QI Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 SMART AUTO MARRAKECH

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم  7 

بيس ع ارة الصناعي رقم 7 طريق 

عبد اله بن ياسين مراكش - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 20623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    1

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SMART AUTO MARRAKECH

بيع قطع   : غرض الشركة بإيجاز 

غيار الديارات.

رقم  7   : عنوان املقر االأت اعي 

طريق   7 رقم  الصناعي  ع ارة  بيس 

 40000 عبد اله بن ياسين مراكش - 

مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد حدن بوراين :  100 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

 100   : بوراين  بوأ عة  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بوراين  حدن  الديد 

الشق  عين   30 رقم  يدرى  تجزئة 

الدار البيضاء  20000 الدار البيضاء 

املغرب.

الديد بوأ عة بوراين عنوانه(ا) 

الشق  عين   30 رقم  يدرى  تجزئة 

الدار البيضاء  20000 الدار البيضاء 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  بوراين  حدن  الديد 

الشق  عين   30 رقم  يدرى  تجزئة 

الدار البيضاء  20000 الدار البيضاء 

املغرب

الديد بوأ عة بوراين عنوانه(ا) 

الشق  عين   30 رقم  يدرى  تجزئة 

الدار البيضاء  20000 الدار البيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   21 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29923 .

407I

SOUHAL CONSULTING

TAIB IMO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 ،APPT 14 GUELIZ، 40000
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MARRAKECH MAROC

TAIB IMO شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي أليز رقم 

6  الطابق الثالث ع ارة ساني 36 
انجل طارق ابن زياس ج شارع الحرية  

- 40000 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8967 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في  0 أكتوبر  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
الطابق الثالث ع ارة    6 «أليز رقم 
ساني 36 انجل طارق ابن زياس ج شارع 
املغرب»  مراكش   40000  - الحرية  
الطابق االجل   88 رقم   2 «بلبكار  إ 0 
الشقة 6  - 40000 مراكش  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   26 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29943 .
408I

FIDUCIAIRE

SAKANE EXPERT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
SAKANE EXPERT شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة(في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 33 
حي االمل باب الديفر عين هارجن - 

30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.42871

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون15  202  املؤرخ في  0 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
رأس الها  مبلغ    SAKANE EXPERT
مقرها  جعنوان  سرهم    00.000
باب  االمل  حي   33 زنقة  اإلأت اعي 
فاس   30000  - الديفر عين هارجن 

املغرب نتيجة ل : املنافدة.

 33 ج حدس مقر التصفية ب زنقة 

 - حي االمل باب الديفر عين هارجن 

30000 فاس املغرب. 

ج عين:

ج  الكناجي   املحجوب    الديد(ة) 

اللوساية  فاطنة  اللة  سجار  عنوانه(ا) 

مكس  30000 فاس املغرب ك صفي 

(ة) للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 1304.

409I

FIDUCIAIRE

SAKANE EXPERT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

SAKANE EXPERT شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : زنقة 33 

حي االمل باب الديفر عين هارجن 

زنقة 33 حي االمل باب الديفر عين 

هارجن 30000 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.42871

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون15  202   08 املؤرخ في 

ذات  شركة   SAKANE EXPERT

رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 

مقرها  جعنوان  سرهم    00.000

باب  االمل  حي   33 زنقة  اإلأت اعي 

الديفر عين هارجن زنقة 33 حي االمل 

باب الديفر عين هارجن 30000 فاس 

املغرب نتيجة الملنافدة.

ج عين:
ج  الكناجي   املحجوب    الديد(ة) 
اللوساية  فاطنة  اللة  سجار  عنوانه(ا) 
مكس  30000 فاس املغرب ك صفي 

(ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
 33 جفي زنقة  نون15  202   08 بتاريخ 
 - حي االمل باب الديفر عين هارجن 

30000 فاس املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 5349/2021.
4 0I

aice compta

MILAN WOOD
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
MILAN WOOD شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 
كل ي ة إقامة لولفر رقم 613 

الطابق الرابع الشقة    - 20000 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1231 1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    9
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MILAN WOOD
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النجارة بشكل عام.
زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 613 رقم  لولفر  إقامة  كل ي ة 
 20000  - الشقة     الرابع  الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

  00   : الشاس ي  سفيان  الديد 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

 110   : الع ري  مح د  الديد 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

 310   : الديد املصطفى عفيف 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد سفيان الشاس ي عنوانه(ا) 
  4 شقة   4 طابق  مونطين  زنقة 
 20370 الدارالبيضاء  املعاريف 

الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  الع ري  مح د  الديد 
عين   47 رقم   07 زنقة  الخي1  تجزئة 

الشق 13 20 الدارالبيضاء املغرب.
الديد املصطفى عفيف عنوانه(ا) 

ايطاليا ايطاليا ايطاليا ايطاليا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد سفيان الشاس ي عنوانه(ا) 
  4 شقة   4 طابق  مونطين  زنقة 
 20370 الدارالبيضاء  املعاريف 

الدارالبيضاء املغرب
الديد املصطفى عفيف عنوانه(ا) 

ايطاليا ايطاليا ايطاليا ايطاليا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 602 80.
4  I

سار االستث ار

سوفيتيل
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سار االستث ار
شارع موالي سلي ان ع ارة املامون 

6  مكتب 2 املدينة العليا ، 4000 ، 
القنيطرة املغرب

سوفيتيل شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
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موالي عبد العزيز رقم 4 اقامة 

موالي عبد العزيز القنيطرة  - 

4000  القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1641

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   02

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

سوفيتيل.

اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املتنوعة.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

موالي عبد العزيز رقم 4 اقامة موالي 

  4000  - القنيطرة   العزيز  عبد 

القنيطرة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 -

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد حدن عبوس عنوانه(ا) زنقة 

 3 مح د الكوري اقامة مبارك شقة 

مي وزا 4000  القنيطرة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد حدن عبوس عنوانه(ا) زنقة 

 3 مح د الكوري اقامة مبارك شقة 

مي وزا 4000  القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 21 نون15 

 202 تحت رقم 63337.

4 2I

ABA GESTION SARLAU

KB 04
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
KB 04 شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 332شارع 
ابراهيم الرجساني الطابق 1 رقم 
 2 إقامة ريحان حي املعاريف 

الدارالبيضاء - 20000 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12391 

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    1
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
.KB 04 : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

غرض الشركة بإيجاز :  
 L’achat Et La Vente De Bien

Immobilier
 La Location, La  
 Construction Et La Rénovation

.De Tout Bien Immobilier
 : االأت اعي  املقر  عنوان 
الطابق  الرجساني  ابراهيم  332شارع 
1 رقم  2 إقامة ريحان حي املعاريف 
20000 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد ياسين بوسشيشة :  000.  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

بوسشيشة  ياسين  الديد 

 A RUE DE KOUFRA  2 عنوانه(ا) 

 44300 NANTES 44000 NANTES

فرندا .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

بوسشيشة  ياسين  الديد 

 A RUE DE KOUFRA  2 عنوانه(ا) 

 44300 NANTES 44000 NANTES

فرندا 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 46 802.

4 3I

MODA CONSULTING & SERVICES

GOLDEN RAK
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 MODA CONSULTING &

SERVICES

 N°30 RUE OMAR RIFFI APPT 1

 ،ETG 1 CASABLANCA ، 26200

الدار البيضاء املغرب

GOLDEN RAK  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املدي1ة 

3 زنقة اجالس تانديفت رقم 0  

الداخلة  الداخلة 73000  الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 9861

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202    3

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. GOLDEN RAK
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة .
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
تانديفت  اجالس  زنقة   3 املدي1ة 
  73000 الداخلة  الداخلة     0 رقم 

الداخلة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد مح د هيهي :  100 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
100 حصة  الديد هشام هيهي :  

بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  هيهي  مح د  الديد 
ص ب 476  الدمام 912 3 العربية 
العربية  الدمام    476 الدعوسية 

الدعوسية.
عنوانه(ا)  هيهي  هشام  الديد 
901 اسكجور  تجزئة معطي هللا رقم 

مراكش 4000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  هيهي  مح د  الديد 
ص ب 476  الدمام 912 3 العربية 
العربية  الدمام    476 الدعوسية 

الدعوسية
عنوانه(ا)  هيهي  هشام  الديد 
901 اسكجور  تجزئة معطي هللا رقم 

مراكش 4000 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  االبتدائية بواسي الدهب  

نون15  202 تحت رقم 2138.
4 4I

STE FIDU-LIDOU SARL

CERAMASIL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDU-LIDOU SARL
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 N°35 AVENUE LALLA HASNA

 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME

 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC

CERAMASIL شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي متجر بحي 

متيوة غفداي - 34000 تاجنات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 961

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   29

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CERAMASIL

 -LAVAGE : غرض الشركة بإيجاز

 MARCHAND DE

.-CARRELAGES

متجر   : االأت اعي  املقر  عنوان 

تاجنات   34000  - بحي متيوة غفداي 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد عبد االاله الزجين :  000.  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الزجين  االاله  عبد  الديد 

زنقة  جهران  شارع    03 عنوانه(ا) 

تاجنات   34000 فريطاجن الزهور    

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الزجين  االاله  عبد  الديد 

زنقة  جهران  شارع    03 عنوانه(ا) 

تاجنات   34000 فريطاجن الزهور    

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   04 بتاريخ  االبتدائية بتاجنات  

 202 تحت رقم 573/2021.

4 1I

FIDELM

STE DARBALI SERVICE
شركة التضامن

حل شركة

FIDELM

رقم 281 تجزئة سرعة   شارع مح د 

الخامس زاكورة ، 47900، زاكورة 

املغرب

STE DARBALI SERVICE  شركة 

التضامن(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 9  

شارع أبل صغرج حي املنصور 

الذهبي زاكورة - 47900 زاكورة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2411

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون15  202    8 املؤرخ في 

 STE DARBALI التضامن  شركة 

  0.000 مبلغ رأس الها     SERVICE

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 

املنصور  حي  صغرج  أبل  شارع    9

زاكورة   47900  - زاكورة  الذهبي 

عدم بلوغ غرض   : املغرب نتيجة ل 

الشركة.

  9 ج حدس مقر التصفية ب رقم 

شارع أبل صغرج حي املنصور الذهبي 
زاكورة - 47900 زاكورة املغرب. 

ج عين:

ج  الدربا ي  مح د    الديد(ة) 

زاكورة  ال15كة  زاجية  حي  عنوانه(ا) 

(ة)  زاكورة املغرب ك صفي   47900

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   24 بتاريخ  االبتدائية بزاكورة  

 202 تحت رقم 49.

4 6I

FIDELM

 STE LOCATION VEHICULES
BANNI

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

FIDELM
رقم 281 تجزئة سرعة   شارع مح د 

الخامس زاكورة ، 47900، زاكورة 

املغرب

 STE LOCATION VEHICULES

BANNI  شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز اكدز 
زاكورة - 47900 زاكورة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2369

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر  أكتوبر  202   28 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

 STE LOCATION VEHICULES

  00.000 مبلغ رأس الها     BANNI

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز 
47900 زاكورة املغرب  اكدز زاكورة - 

نتيجة ل : عدم بلوغ غرض الشركة.

ج حدس مقر التصفية ب مركز اكدز 
زاكورة - 47900 زاكورة املغرب. 

ج عين:

ج  حدى  ايت  مح د   الديد(ة) 

عنوانه(ا) مركز تزارين زاكورة 47900 
زاكورة املغرب ك صفي (ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   24 بتاريخ  االبتدائية بزاكورة  

 202 تحت رقم 48.

4 7I

QUALICIA CONSULTING

BLACK OIL SARL
إعالن متعدس القرارات

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

BLACK OIL SARL «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 0  

شارع الحرية الطابق 3 الشقة 

رقم 1 الدارالبيضاء. - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.474019

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في  2 نون15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

سفع الربع الثاني من راس مال الشركة 

ليصبح   ,  DHS  210.000 جاملقدر ب 

 DHS 100.000 بدلك املبلغ املدفوع 

اي بندبة 50%.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص عل0 مايلي: 

سفع الربع الثاني من راس مال الشركة 

ليصبح   ,  DHS  210.000 جاملقدر ب 

 DHS 100.000 بدلك املبلغ املدفوع 

اي بندبة 50%.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 0 407.

4 8I
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BELGA CONSULTING

 ECOLE CISEAUX D’OR
--PRIVE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BELGA CONSULTING

 IMM 06 APPT N°08 ESCALIER 2

 RUE MELILLIA HASSAN RABAT

، 10000، RABAT maroc

  -ECOLE CISEAUX D’OR -PRIVE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي عين 

الحياة   ع ارة رقم   2 شقة رقم 

6  - 2010   الصخي1ات املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 34119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  شتن15  202   06

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 ECOLE : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

. -CISEAUX D’OR -PRIVE

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تصفيف الشعر جالتج يل.

الشعر  تصفيف  صالون 

جالتج يل.

استي1اس جتوزيع منتجات التج يل 

في املغرب.

عين   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الحياة   ع ارة رقم   2 شقة رقم 6  

- 2010   الصخي1ات املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

  00   : الشباني  حدن  الديد 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)   الشباني  حدن  الديد 
8  ساحة ال بورسجناي فانس 16000 

فانس  فرندا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)   الشباني  حدن  الديد 
8  ساحة ال بورسجناي فانس 16000 

فانس  فرندا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   02 بتاريخ  بت ارة   االبتدائية 

 202 تحت رقم 6730.

4 9I

QUALICIA CONSULTING

SOYAR SARL AU
إعالن متعدس القرارات

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

SOYAR SARL AU «شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: محل 
  رقم 49 تجزئة بنيس املح دية 

زجاغة فاس. - 30000 فاس املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.66401

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 22 نون15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
املتبقية من راس  ارباع  الثالتة  سفع 
 370.000 مال الشركة ج املقدرة ب 
كامل  املبلغ  بدلك  ليصبح   ,DHS

الدفع اي بندبة 100%.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص عل0 مايلي: 
املتبقية من راس  ارباع  الثالتة  سفع 
 370.000 مال الشركة ج املقدرة ب 
كامل  املبلغ  بدلك  ليصبح   ,DHS

الدفع اي بندبة 100%.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 1361.

420I

HLZCONSULTING

GTO PRINT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

HLZCONSULTING
 boulevard Almozdalifa

 immeuble Riad Nawal G 1er
 étage A8 MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc
GTO print شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 
الكرم رقم 81  - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 20133
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202     
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 GTO  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.print
أ يع   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 
أع ال الطباعة جالتشكيل جالتجليد 
عل0  جالطباعة  جالتصفيح  جالتج يع 
اإلعالن جالتص يم  أ يع الوسائط. 
جكذلك   ، جاالتصاالت  الجرافيكي 
جالع ليات  العامة  العالقات  أ يع 
الجرافيكي  التص يم  ؛  الت1جيجية 

لل واقع.

• شراء جبيع القرطاسية جمعدات 
املكاتب.

الخامات  أنواع  أ يع  استي1اس   •
املتعلقة بنشاط الشركة. .

اقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
مراكش   40000  -   81 رقم  الكرم 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 100   : الديدة حلي ة الشرقاجي 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
 100   : مويندج  هشام  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الشرقاجي  حلي ة  الديدة 
 24 رقم  النخيل  اقامة  عنوانه(ا) 
مراكش   40000 يوسف   سيدي 

املغرب.
عنوانه(ا)  مويندج  هشام  الديد 
09 شارع بالمونت 60600 فيتيز أامز 

فرندا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الشرقاجي  حلي ة  الديدة 
 24 رقم  النخيل  اقت ة  عنوانه(ا) 
مراكش   40000 يوسف   سيدي 

املغرب
عنوانه(ا)  مويندج  هشام  الديد 
09 شارع بالمونت 60600 فيتيز أامز 

فرندا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   23 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29801 .
42 I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

ROADS & BUILDINGS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي1 أديد للشركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 60000،
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OUJDA MAROC

ROADS & BUILDINGS  شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

إسريس امك15 مزانين رقم 2  - 

60000 جأدة املغرب.

تعيين مدي1 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3  63

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

27 شتن15  202 تم تعيين  املؤرخ في 

الديد(ة)  للشركة  أديد  مدي1 

العلوي املح دي مح د ك دي1 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر  بتاريخ  2  بوأدة   التجارية 

 202 تحت رقم 1 36.

422I

CANOCAF SARL

BN.FAKDI GLOBAL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنداء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

BN.FAKDI GLOBAL  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

بويزارزارن احداسا الطابق الثاني  - 

62000 الناظور  املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

23019

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   22

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. BN.FAKDI GLOBAL
:  /نقل  بإيجاز  الشركة  غرض 
غي1  اممتعة  2/نقل  للغي1  البضائع 

املصحوبة 3/االستي1اس ج التصدير.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - بويزارزارن احداسا الطابق الثاني  

62000 الناظور  املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 100   : الديد نورالدين الفقدي 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديدة نبيلة مكدار :  100 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الفقدي  نورالدين  الديد 
فرندا   89400 فرندا  عنوانه(ا) 

فرندا.
عنوانه(ا)  مكدار  نبيلة  الديدة 
 62010 انصار  بني  املومن  عبد  حي 

الناظور املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الفقدي  نورالدين  الديد 
فرندا   89400 فرندا  عنوانه(ا) 

فرندا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

أكتوبر  202 تحت رقم 4240.
423I

LALYA AGRI

LALYA AGRI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LALYA AGRI
 DOUAR AIT BEN SBAA AIT
 HAMAD TIZGUIT ، 53000،

IFRANE MAROC
LALYA AGRI شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

آيت بن الدبع آيت ح د تيزكيت - 

13000 افران املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 663

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون  شتن15  202   30

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 LALYA : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.AGRI

تديي1   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

أج  الصناعية  أج  التجارية  الع ليات 

الزراعية الخاصة بالخدمة املدنية أج 

العدكرية

أ لة  شبه  أج  بالج لة  بيع   -

للفواكه أج الخضر الطرية.

- امشغال املتعدسة أج البناء..

: سجار آيت  عنوان املقر االأت اعي 

بن الدبع آيت ح د تيزكيت - 13000 

افران املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : الزاجي  سعاس  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الزاجي  سعاس  الديدة 

 3 شطر   2 ع ارة  الزهراء  اقامة 

 27 82  4 رقم  الدفلي  الطابق 

بوسكورة البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  الزاجي  سعاس  الديدة 
 3 شطر   2 ع ارة  الزهراء  اقامة 
 27 82  4 رقم  الدفلي  الطابق 

بوسكورة البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  بازرج   االبتدائية 

 202 تحت رقم 394.
424I

FINANCES.NET

GHIZEDUC PRIVE-SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تد ية تجارية أج شعار 

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT   9

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

  GHIZEDUC PRIVE-SARL AU
«شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي:  82 تجزئة 

رياض الح د شارع طارق ابن زياس 
ت ارة. - 2000  ت ارة املغرب.

«إضافة تد ية تجارية أج شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 3 239
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
تقرر  شتن15  202   20 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة جهو:
PAPILLON JAUNE

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون15   23 بتاريخ  بت ارة   االبتدائية 

 202 تحت رقم 6877.
421I

فيكوج سج سوس ش م م للشريك الوحيد

ليبريري امشغال ش م م 
للشريك الوحيد

 LIBRAIRIE AMECHGHAL - 
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

فيكوج سج سوس ش م م
 للشريك الوحيد
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41، شارع العقبة، ، 44000، 

الصويرة املغرب

لي15يري امشغال ش م م 

 LIBRAIRIE - للشريك الوحيد

AMECHGHAL SARL AU  شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 32، زنقة 

مح د القري - 44000 الصويرة 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 331

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 21 أكتوبر  202 تقرر حل 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد لي15يري امشغال ش 

 LIBRAIRIE  - الوحيد  للشريك  م  م 

مبلغ     AMECHGHAL SARL AU

جعنوان  سرهم   30.000 رأس الها 

مح د  زنقة   ،32 اإلأت اعي  مقرها 

املغرب  الصويرة   44000  - القري 

نتيجة ل : ك15 الدن.

ج حدس مقر التصفية ب 32، زنقة 

الصويرة   44000  - القري/   مح د 

املغرب. 

ج عين:

ج  أمشغال   مح د   الديد(ة) 

  ،4 تجزئة   ، 89 رقم  عنوانه(ا) 

44000 الصويرة املغرب ك صفي (ة) 

للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: أرس ما تبقى من م تلكات الشركة ج 

بيعها ج كذا تصفية الديون.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة  بتاريخ 21 نون15 

 202 تحت رقم 7 4.

426I

aice compta

GROUPE MENJRA SAAD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
GROUPE MENJRA SAAD شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 
زنقة كل ي ة إقامة لولفر رقم 
613 الطابق الرابع الشقة    

الدارالبيضاء - 20000 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
123273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   21
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GROUPE MENJRA SAAD
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

قابضة.
زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
كل ي ة إقامة لولفر رقم 613 الطابق 
 - الدارالبيضاء  الشقة     الرابع 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : الديد سعيد املنجرة  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  املنجرة  سعيد  الديد 
رقم   2 الج يل  املنظر  تجزئة 
 20 10 البيضاء  كالفورنيا   02

الدارالبيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  املنجرة  سعيد  الديد 
رقم   2 الج يل  املنظر  تجزئة 
 20 10 البيض  كالفورنيا   02

الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 312 80.
427I

اح د سعيد كرجب

AHMED SAAID GROUP
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

اح د سعيد كرجب
حي مواالي راشيد شطر الثاني88 

شارع املغرب العربي، 7000، العيون 
املغرب

AHMED SAAID GROUP شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي االمل 
الشطر االجل شارع الحدن ابن ثابت 

رقم 260 - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39047
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   0 
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AHMED SAAID GROUP
غرض الشركة بإيجاز : بيع جصنع 

الفحم.
االمل   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الشطر االجل شارع الحدن ابن ثابت 

رقم 260 - 70000 العيون املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 99   : الديد اح د سعيد حدن 

حصة بقي ة 00.000  سرهم للحصة 

.

الشركة اح د سعيد أرجب : 99 

بقي ة 00.000  سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

أرجب  سعيد  اح د  الشركة 

االمل الشطر االجل شارع  عنوانه(ا)  

 70000  260 الحدن ابن ثابت رقم 

العيون املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

حدن  سعيد  اح د  الديد 

عنوانه(ا) فرسجس مج وعة23 ع ارة 

 70000 البيضاء  ح  8ح  93شقة 

القاهرة مصر

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   23 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 202 تحت رقم 3 70.

428I

MAG GESTION

NORD NATURALE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MAG GESTION

 APPARTEMENT N 01 AU 1ER

 ETAGE 16 RUE ALBALADIA

 92150 Ksar El Kébir Larache

 - Morocco ، 92150، KSAR EL

KEBIR املغرب

NORD NATURALE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : حي 

الدالم  م/ هـ زنقة 03 رقم 03 

القصر الكبي1. - 10 92 القصر 

الكبي1 املغرب.
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قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2323
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون15  202  املؤرخ في    
ذات  شركة   NORD NATURALE
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 
  00.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
حي  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
الدالم  م/ هـ زنقة 03 رقم 03 القصر 
الكبي1. - 10 92 القصر الكبي1 املغرب 

نتيجة اللتوقف التام عن النشاط.
ج عين:

الشتيوي  هللا    عبد  الديد(ة) 
 227 رقم  االمل  تجزئة  عنوانه(ا)  ج 
القصر الكبي1  10 92 القصر الكبي1  

املغرب ك صفي (ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ    نون15  202 جفي حي الدالم  
م/ هـ زنقة 03 رقم 03 القصر الكبي1. - 

10 92 القصر الكبي1  املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبي1  

نون15  202 تحت رقم 343.
429I

RIMZEN CENTER

RIMZEN CENTER
إعالن متعدس القرارات

RIMZEN CENTER
مج ع طنجة بولفار، شارع مح د 

الخامس، بلوك 3، الطابق امر�سي، 
الشقة رقم 7 ، 90000، طنجة 

املغرب
RIMZEN CENTER «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: مج ع 

طنجة بولفار، شارع مح د 
الخامس، بلوك 3، الطابق امر�سي، 

الشقة رقم 7 - - طنجة املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.66271

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
تم اتخاذ  نون15  202   03 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

عل0  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
مايلي: الزياسة في رأس ال الشركة من 
 8.000.000 إ 0  سرهم   2.800.000
 12.000 بإصدار  جذلك  سرهم، 
سرهم    00 فئة  من  أديدة  حصة 
للحصة الواحدة، ب بلغ إأ ا ي قدره 
من  خص ها  تم  سرهم   1.200.000

الحداب الجاري الدائن للشركاء.
قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 
تجديد ثقة تديي1 الشركة في الديد 
مح د عاسل بنخالد بصفته املدي1 
جذلك  الوحيد الغي1 شريك للشركة، 
في  الشركة  تلزم  محدجسة.  غي1  ملدة 
بهدفها  املرتبطة  معامالتها  أ يع 
االأت اعي بتوقيع املدي1 الوحيد الغي1 
شريك الديد مح د عاسل بنخالد، 
عليها  املنصوص  الع ليات  باستثناء 

في املحضر الخاص بهذا التعديل.
عل0  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: تحيين جإعاسة صياغة القانون 

امسا�سي للشركة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل0  ينص  الذي   :0 رقم  بند 
تحيين جإعاسة صياغة النظام  مايلي: 

امسا�سي بالكامل
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 248211.
430I

CABINET BRIMOU

AL AQSA TRANSPORT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

CABINET BRIMOU
41 شارع الفاييط اقامة أجبرا مكتب 

tanger maroc ،90000 ،  4
AL AQSA TRANSPORT شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
طارق ابن زياس رقم 87 - 90000 

طنجة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.33227

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم  أكتوبر  202   27 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»   2.100.000»

«2.100.000 سرهم» إ 0 «1.000.000 

تقديم حصص    : عن طريق  سرهم» 

نقدية أج عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15    7 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 0072 .

43 I

FIDUGRA

 IMMINO SERVICE
TRANSPORT

إعالن متعدس القرارات

FIDUGRA

شارع مح د الخامس ع ارة امنار 
رقم 24 الطابق الثالث انزكان ، 

10 86، اكاسير املغرب

 IMMINO SERVICE TRANSPORT

«شركة ذات املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: الطابق 

التالث رقم  33 اقامة االسرة ع ارة 
رقم 8 حي الهدى - 80000 اكاسير 

املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.47109

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 26 غشت  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

تفويت الديد اجرير اح د 100 حصة 

لصالح الديد مدوس عبدهللا

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

استقالة مدي1ي الشركة ج مدؤج ي 

النشاط الديد اجرير اح د ج الديد 

مدوس عبدهللا

قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 

عبدالرحيم   حرفان  الديد  تد ية 

مدي1 أديد ج مدؤجل عن النشاط 

للشركة ملدة 3 سنوات.

قرار رقم 4: الذي ينص عل0 مايلي: 
لصالح  البنكي  ج  االأت اعي  التوقيع 

الديد مدوس عبدهللا
عل0  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: تغيي1 الشكل القانوني للشركة 
ليصبح ش.م.م ليصبح ش.م.م سات 

الشريك الوحيد
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
اصبح  للشركة  القانوني  الشكل 

ش.م.م سات الشريك الوحيد
بند رقم 7: الذي ينص عل0 مايلي: 
مالك  عبدهللا  مدوس  الديد  اصبح 

االسهم الوحيد
بند رقم 2 : الذي ينص عل0 مايلي: 
عبدالرحيم  حرفان  الديد  اصبح 
املدي1 الوحيد للشركة ج املدؤجل عن 

النشاط
عل0  ينص  الذي   : 3 رقم  بند 
البنكي  ج  االأت اعي  التوقيع  مايلي: 

لصالح الديد مدوس عبدهللا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   26 بتاريخ  باكاسير   التجارية 

 202 تحت رقم 07428 .

432I

jurigest

KABPROJECTS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

jurigest
 bd bir anzarane maarif ،   9

20370، casablanca maroc
KABPROJECTS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 3 شارع 
ابن الخطيب العراقي الطابق الرابع 

رقم 3  - 20370 الدارالبيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.403643
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الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل  نون15  202    0 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
  KABPROJECTS الوحيد  الشريك 
سرهم    00.000 رأس الها  مبلغ 
جعنوان مقرها اإلأت اعي 3 شارع ابن 
الخطيب العراقي الطابق الرابع رقم 
املغرب  الدارالبيضاء   20370  -   3

نتيجة ل : ازمة في القطاع .
شارع   3 ج حدس مقر التصفية ب 
الرابع  الطابق  العراقي  الخطيب  ابن 
رقم 3  املغرب 20370 الدارالبيضاء 

املغرب. 
ج عين:

ج  القبلي  مهدي    الديد(ة) 
عنوانه(ا) اقامة القدس  م س 1 شقة 
الدارالبيضاء   20 13 الشق  عين   6

املغرب ك صفي (ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: 3 شارع ابن الخطيب العراقي الطابق 

الرابع رقم 3 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 364 80.

433I

ML EXPERTS

HBC DEVELOPPEMENT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
HBC DEVELOPPEMENT شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 1, شارع 
أاليان إقامة س ية , رقم     . - 

20000 الدار البيضاء  املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.327713

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   20 1 سأن15  في  2  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
  0.000» من  أي  سرهم»   90.000»
عن  سرهم»    00.000» إ 0  سرهم» 
سيون  مع  مقاصة  إأراء    : طريق 
الشركة املحدسة املقدار ج املدتحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ     بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 6 20 تحت رقم  3  60.
434I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MIMIBALKAN
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
17 شارع موريتانيا صندجق ال15يد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب
MIMIBALKAN شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : فيال رقم 
9  ا سجار العزيب سيدي عبدهللا 

غياث ع الة الحوز - 40000 
مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.8612 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر  أكتوبر  202    4 في  املؤرخ 
ذات  شركة   MIMIBALKAN حل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 
سرهم   1.000 الوحيد مبلغ رأس الها 
رقم  فيال  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
عبدهللا  سيدي  العزيب  سجار  ا    9
غياث ع الة الحوز - 40000 مراكش 
املغرب نتيجة لعدم است رار نشاط 

الشركة.
ج عين:

  Maria Dimitrova الديد(ة) 
سجار  عنوانه(ا)  ج   BALKANLIEVA
سيدي  قياسة  ج  أ اعة  العزيب 
مراكش   40000 غياث  عبدهللا 

املغرب ك صفي (ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 4  أكتوبر  202 جفي فيال رقم 
عبدهللا  سيدي  العزيب  سجار  ا    9
غياث ع الة الحوز - 40000 مراكش 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   29 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 30018 .

431I

CANOCAF SARL

STATION SWANI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة 

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنداء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
STATION SWANI شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها االأت اعي الج اعة 
القرجية ترجكوت ميضار  - 62213 

الدريوش املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7713

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 03 نون15  202 ت ت إضافة 
إ 0 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :
بيع املواس الغذائية .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 21 نون15 

 202 تحت رقم 77 4.

436I

STE AGEFICO SARL

HERHAR INVEST
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
2  شارع ع ر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب

HERHAR INVEST شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي بوزمالن 

مركز تاهال - 31000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6 33

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  يوليوز  202   20

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HERHAR INVEST

تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املوا�سي ج تجارة املنتوأات الزراعية.

بوزمالن   : عنوان املقر االأت اعي 

مركز تاهال - 31000 تازة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد هرهار اح د :  00  حصة 

بقي ة 000.  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  اح د  هرهار  الديد 
زموري 2 اقامة نجاة رقم 37 90000 

طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  اح د  هرهار  الديد 
زموري 2 اقامة نجاة رقم 37 90000 

طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

 202 تحت رقم 967.

437I
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FIDUBAC SARL

بال بال ترانس
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

62 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة رقم    الناضور

62000، nador maroc

بال بال ترانس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تعاجنية 

فتح ارك ان كبدانة الناظور - 

62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23 67

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    9

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

بال بال   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

ترانس.

نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

اممتعة غي1 املصحوبة

للبضائع  جالدج ي  املحلي  النقل   -

للغي1

- استي1اس ج تصدير.

تعاجنية   : املقر االأت اعي  عنوان 

فتح ارك ان كبدانة الناظور - 62000 

الناظور املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

100 حصة  الديد زكرياء غازي :  

بقي ة 00  سرهم للحصة .

 100   : أزجري  مح د  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  غازي  زكرياء  الديد 

تعاجنية فتح ارك ان ارك ان كبدانة 

الناظور 62000 الناظور املغرب.

عنوانه(ا)  أزجري  مح د  الديد 

سجار املهندس الجزيرة بوعرك الناظور 

62000 الناظور املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  غازي  زكرياء  الديد 

تعاجنية فتح ارك ان ارك ان كبدانة 

الناظور 62000 الناظور املغرب

عنوانه(ا)  أزجري  مح د  الديد 

سجار املهندس الجزيرة بوعرك الناظور 

62000 الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 22 نون15 

 202 تحت رقم 4448.

438I

Société Major de Service et Assistance

 SOCIETE MAJOR DE

SERVICE ET ASSISTANCE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 Société Major de Service et

Assistance

 39rue de la pyramide quartier

 belvédère ، 20300، casablanca

maroc

 SOCIETE MAJOR DE SERVICE

ET ASSISTANCE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 39 شارع 

امهرام حي بلفيدير - 20300 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4698 3

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2020 يونيو   23

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE MAJOR DE SERVICE ET

.ASSISTANCE

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للشركات  الخدمات  أنواع  أ يع 

جاإلسارية  الفنية  (املداعدة  جامفراس 

جاملشورة املتنوعة ، إلخ) ؛

إنشاء أج حيازة أج إسارة أج تشغيل 

أج بيع أج تأأي1 أي ع ل تجاري جأي 

عقارات مص  ة لإلسكان أج التجارة 

أج أي استخدام منهي آخر عل0 اإلطالق 

أ يع  جت ثيل  جحيازة  تشغيل 

جالت1اخيص  االخت1اع  براءات 

التجارية  جالعالمات  جالع ليات 

جالن اذج ؛

االستحواذ عل0 حصة مباشرة أج 

غي1 مباشرة في أ يع الشركات التي 

أج   ، صلة  ذي  أج  مشابه  نشاط  لها 

تأسيس أي شركة للغرض نفده أج 

بدجنه ، أج أ يع املشاريع املشت1كة ؛

 تقديم الخدمة كوكالة سفر جأي 

نشاط حدث.

39 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

الدار   20300  - امهرام حي بلفيدير 

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد ياسين بن مليح عنوانه(ا) 

 4 رقم  سرينكاس  سي  أمينة  فيال 

البيضاء  الدار   20000 الدئاب  عين 

املغرب.

الديدة أمينة الراي�سي عنوانه(ا) 

 4 رقم  سرينكاس  سي  أمينة  فيال 

البيضاء  الدار   20000 الدئاب  عين 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد ياسين بن مليح عنوانه(ا) 

فيال أمينة سي سرينكاس رقم 4 عين 

الدئاب 20000 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

  0 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 118/2020.

439I

FOUZMEDIA

SOCIETE CAFE LA SALLE
إعالن متعدس القرارات

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SOCIETE CAFE LA SALLE «شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: محل رقم 

  إقامة بئ1 الرامي أنوب   الرقم 

143  بئ1 الرامي أنوب - 4000  

القنيطرة املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.14173

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 08 مارس  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

100 حصة اأت اعية بقي ة  تفويت 

00  سرهم للواحدة في ملكية الديدة 

كري ة الد ان لفائدة الديد موبصي1 

التعريف  بطاقة  الحامل  ياسين 

جالداكنة   G6379 1 عدس  الوطنية 

بئ1    204 الرقم  التا ي:  بالعنوان 

الرامي أنوب القنيطرة 

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

استقالة الديدة كري ة الد ان من 

مه ة التديي1 جتعيين الديد موبصي1 

التعريف  بطاقة  الحامل  ياسين 

جالداكنة   G6379 1 عدس  الوطنية 

بئ1    204 الرقم  التا ي:  بالعنوان 

الرامي أنوب القنيطرة مدي1 للشركة 
القانون  تحيين  محدجسة  غي1  ملدة 

أ يع  تخويل  مع  للشركة  امسا�سي 

الصالحيات لل دي1 الجديد
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جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
100 حصة اأت اعية بقي ة  تفويت 
00  سرهم للواحدة في ملكية الديدة 
كري ة الد ان لفائدة الديد موبصي1 
التعريف  بطاقة  الحامل  ياسين 
جالداكنة   G6379 1 عدس  الوطنية 
بئ1    204 الرقم  التا ي:  بالعنوان 

الرامي أنوب القنيطرة 
بند رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 
استقالة الديدة كري ة الد ان من 
مه ة التديي1 جتعيين الديد موبصي1 
التعريف  بطاقة  الحامل  ياسين 
جالداكنة   G6379 1 عدس  الوطنية 
بئ1    204 الرقم  التا ي:  بالعنوان 
الرامي أنوب القنيطرة مدي1 للشركة 
القانون  تحيين  محدجسة  غي1  ملدة 
أ يع  تخويل  مع  للشركة  امسا�سي 

الصالحيات لل دي1 الجديد
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  6 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

مارس  202 تحت رقم 194 8.

440I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ADVENTUREWAY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
17 شارع موريتانيا صندجق ال15يد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب
ADVENTUREWAY شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

بوراس أكافاي آيت اي ور مكتب رقم 
  - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 20683

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   08
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ADVENTUREWAY
تأأي1   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أ يع املباني املفرجشة.
سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 
بوراس أكافاي آيت اي ور مكتب رقم 

  - 40000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد نذير ح وش  :  100 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
  : الشيخاجي   الدين  نور  الديد 
100 حصة بقي ة 00  سرهم للحصة 
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
 . . الديد نذير ح وش  عنوانه(ا) 

. الجزائر.
شيخاجي  الدين  نور  الديد 
عنوانه(ا) سجار بوراس اكافاي االجساية 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
 . . الديد ندير ح وش  عنوانه(ا) 

. الجزائر
شيخاجي  الدين  نور  الديد 
عنوانه(ا) سجار بوراس اكافاي االجساية 

مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   29 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 30001 .
44 I

CANOCAF SARL

FOOD LYS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة 

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنداء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

FOOD LYS  شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي حي 
عاريض 3، زنقة  32 رقم 48 - 

62000 الناظور  املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.20473

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 09 نون15  202 ت ت إضافة 
إ 0 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :
املواس  التصدير  ج  االست1اس   -

الغذائية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 21 نون15 

 202 تحت رقم 76 4.
442I

BLUE DIAMAND CAR WASH

 BLUE DIAMAND CAR
WASH

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

BLUE DIAMAND CAR WASH
زاجية زنقة العراق جلبنان، إقامة 

طاراأونا، الطابق امر�سي ، 90000، 
طنجة املغرب

 BLUE DIAMAND CAR WASH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي زاجية زنقة 
العراق جلبنان، إقامة طاراأونا، 
الطابق امر�سي - 90000 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.82817

الشريك  قرار  ب قت�سى 
أكتوبر  202   21 في  الوحيداملؤرخ 
مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 
 BLUE محدجسة ذات الشريك الوحيد
مبلغ    DIAMAND CAR WASH
جعنوان  سرهم    0.000 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي زاجية زنقة العراق 

الطابق  طاراأونا،  إقامة  جلبنان، 
املغرب  طنجة   90000  - امر�سي 

نتيجة ل : لتصفية جسية قبل اآلجان.
زاجية  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
زنقة العراق جلبنان، إقامة طاراأونا، 
طنجة   90000  - امر�سي  الطابق 

املغرب. 
ج عين:

ج  اهراجي  ع ر    الديد(ة) 
 90000 عنوانه(ا) حي املنظر الج يل 

طنجة املغرب ك صفي (ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 248209.
443I

FOUZMEDIA

SIMALTO GROUP SARL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SIMALTO GROUP SARL شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي  7 شارع 
موالي عبدالعزيز إقامة الحدائق 
رقم   الطابق امجل مكتب رقم 2 
مي وزا - 4000  القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4 341
الشريك  قرار  ب قت�سى 
الوحيداملؤرخ في  3 ماي  202 تقرر 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 
 SIMALTO الوحيد  الشريك  ذات 
رأس الها  مبلغ    GROUP SARL
مقرها  جعنوان  سرهم    00.000
اإلأت اعي  7 شارع موالي عبدالعزيز 
الطابق امجل  إقامة الحدائق رقم   
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  4000  - مي وزا   2 رقم  مكتب 
حل   : ل  نتيجة  املغرب  القنيطرة 

الشركة املدبق.
ج حدس مقر التصفية ب  7 شارع 
موالي عبدالعزيز إقامة الحدائق رقم 
  الطابق امجل مكتب رقم 2 مي وزا 

- 4000  القنيطرة املغرب. 
ج عين:

ج  العباسي  أمي1   الديد(ة) 
اجالس  ب  بلوك   32 الرقم  عنوانه(ا) 
املغرب  القنيطرة    4000 اجأيه 

ك صفي (ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

يوليوز  202 تحت رقم 84661.

444I

FINCOSA MARRAKECH

SOPALI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية ع ارة 80  بلوك B الطابق 

االجل الشقة 7 ، 40000، مراكش 
املغرب

SOPALI شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

ج عنوان مقرها االأت اعي الطابق 
الدفلي ع ارة خوسة رقم 4 عرصة 

سينكو - 40000 مراكش .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.80633

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 06 سأن15 8 20 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من «شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
«شركة ذات املدؤجلية  إ 0  الوحيد» 

املحدجسة».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير    0 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

9 20 تحت رقم 679 0 .

441I

CANOCAF SARL

EUROVERK
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنداء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
EUROVERK شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املدي1ة 
رقم 129 - 62000 الناظور  املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2293
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 1  أكتوبر  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 62000  -  129 رقم  املدي1ة  «حي 
الناظور  املغرب» إ 0 «تجزئة البدتان 
الناظور    62000  - تاجي ة    349 رقم 

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 6  نون15 

 202 تحت رقم 8 44.

446I

Kim & Sahara logistic

Kim 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

استدراك خطٍإ

بالجريدة  جقع  خطٍإ  استدراك 
الرس ية

Kim & Sahara logistic
 2rue essanaoubare etg 4 appt

12 ، 20230، Casablanca Maroc
املدؤجلية  ذات  شركة    Kim  

املحدجسة.

 2 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان   

 -  2 4 الشقة  زنقة الصنوبر الطابق 

20230 الدار البيضاء  املغرب.

بالجريدة  جقع  خطٍإ  إستدراك   

 27 بتاريخ   1687 عدس  الرس ية 

أكتوبر  202.

السجل   336967  : من  بدال 
التجاري

يقرأ : 3187 1 السجل التجاري

الباقي بدجن تغيي1.

447I

مورجكو كومبتونس اكاجنت

MARIA TOWER›S

إعالن متعدس القرارات

مورجكو كومبتونس اكاجنت

شقة 7  الطابق 4 برج منارة 2 

مدخل ا شارع عبد الكريم الخطابي 

، 40000، مراكش املغرب

MARIA TOWER›S  «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي:  البور 

بلدية اجالس حّدون سجار إزناقية - 

40000 مراكش امل لكة املغربية.

«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.  793 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 21 أكتوبر  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل0  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
مايلي:  الديد أ ال الصوالح يتنازل 

للديد  جقانونية  عاسية  بض انات 

 21 كلوس  لوك  بول  توماس  أارسيا 

00  سرهم لكل  حصة بقي ة اس ية 

منها في شركة ماريا تاجرز برأس مال 

سيصبح  جبالتا ي  سرهم.   50،000

التا ي:  النحو  عل0  الجديد  التوزيع 

 - 471 حصة  الديد أ ال الصوالح 

الديد أارسيا توماس بول لوك كلوس 

21 حصة .

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي:  

شركة  من  القانوني  الشكل  تحويل 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات مداهم 

مدؤجلية  ذات  شركة  إ 0  جاحد 

محدجسة

قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 

يقرر االأت اع العام أن يتم التوقيع 

بشكل منفصل من قبل الديد أ ال 

توماس  أارسيا  الديد  أج  الصوالح 

بول لوك كلوس

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص عل0 مايلي:  

عند  الشركة  مال  رأس  تحديد  تم 

10000 سرهم مقد ة إ 0 100 حصة 

بقي ة 00  سرهم مدفوعة بالكامل

بند رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

مدؤجلية  ذات  شركة  هي  الشركة 

محدجسة مع مداهم جاحد

عل0  ينص  الذي   :21 رقم  بند 

الديد  بتوقيع  الشركة  تلتزم  مايلي: 

أ ال الصوالح

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   29 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 3 300 .

448I

FOUZMEDIA

MIJO TRANS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

MIJO TRANS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 19 شارع 

موالي عبدالعزيز إقامة موالي 

عبدالعزيز الرقم 4 - 4000  

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

63281
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   24
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 MIJO  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.TRANS
: مقاجل في  غرض الشركة بإيجاز 

نقل البضائع جطنيا جسجليا.
 19  : االأت اعي  املقر  عنوان 
إقامة  عبدالعزيز  موالي  شارع 
  4000  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عبدالرحيم  العبا�سي  الديد 
رقم  مهدية  قصبة  تجزئة  عنوانه(ا) 

341 4000  القنيطرة املغرب.
عنوانه(ا)  قصارخديجة  الديدة 
 341 رقم  مهدية  قصبة  تجزئة 

4000  القنيطرة املغرب.
عنوانه(ا)  العبا�سي  أناس  الديد 
 341 رقم  مهدية  قصبة  تجزئة 

4000  القنيطرة املغرب.
الديدة شي اء العبا�سي عنوانه(ا) 
الثالثة  امللكية  الجوية  القاعدة 

4000  القنيطرة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عبدالرحيم  العبا�سي  الديد 
رقم  مهدية  قصبة  تجزئة  عنوانه(ا) 

341 4000  القنيطرة املغرب
الديدة قصار خديجة عنوانه(ا) 
 341 رقم  مهدية  قصبة  تجزئة 

4000  القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 24 نون15 

 202 تحت رقم -.

449I

FINCOSA MARRAKECH

MARRAKECH S.R
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية ع ارة 80  بلوك B الطابق 

االجل الشقة 7 ، 40000، مراكش 
املغرب

MARRAKECH S.R شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
مح د الخامس رقم 20  مركز 

االع ال طالب الطابق الرابع مكتب 
رقم 33  - 40000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  1 7 
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 30 شتن15  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
«شارع مح د الخامس رقم 20  مركز 
االع ال طالب الطابق الرابع مكتب 
رقم 33  - 40000 مراكش املغرب» إ 0 
الطابق االر�سي   8 «اكدال فيال رقم 
مراكش    40000  - االر�سي  تحت  ج 

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    9 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29678 .
410I

KOUTOUBIA ENGINEERING SARL AU

 KOUTOUBIA
ENGINEERING

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 KOUTOUBIA ENGINEERING
SARL AU

  49RUE MOHAOU HAMOU
 RESIDENCE LA PERLE DE

 JASSIM ETG 3 APPT 4 .، 20100،
CASABLANCA MAROC

 KOUTOUBIA ENGINEERING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 شارع 

مرس الداطان الطابق   الشقة 3 - 
00 20 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
123413

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   09
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KOUTOUBIA ENGINEERING
شركة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
عامة للبناء، أ يع أنواع اإلنشاءات 
املباني  أنواع  جأ يع  جالتجديدات 
جبشكل عام أ يع امع ال اإلنشائية 

جأ يع املهن املرتبطة بها..
26 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
 - 3 مرس الداطان الطابق   الشقة 

00 20 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : مطيع  مح د  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  مطيع  مح د  الديد 
اقامة ميامار ع ارة س الشقة 4 شارع 
الدار   20 10 اجالس حدج كاليفورنيا 

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  مطيع  مح د  الديد 
اقامة ميامار ع ارة س الشقة 4 شارع 
الدار   20 10 اجالس حدج كاليفورنيا 

البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 6 1 80.
41 I

FLASH ECONOMIE

SAFI CASSE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

SAFI CASSE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها:  0.000 سرهم
مقرها اإلأت اعي:  3 زنقة نور حي 

مفتاح الخي1 -  اسفي
رقم التقييد في السجل التجاري: 

7289
I.F: 1279900

العام  الج ع  ملقت�سى  تبعا 
شتن15  بتاريخ  2  املؤرخ  اإلستثنائي 

 202 قرر
SOCIETE SAFI CASSE SARL

حل شركة-
الضريفي  مح د  الديد  -تعيين 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

H 82797  ك صفي للشركة
-تحديد التزاماتها جصالحياتها.

زنقة  -حدس مقر التصفية في   3 
نور حي مفتاح الخي1  اسفي   

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر  االبتدائية بآسفي بتاريخ    

 202 تحت رقم 2442
412I

FLASH ECONOMIE

حمومان محمد

عقد تديي1 حر مصل تجاري (امشخاص 

الطبيعيون)
عقد تديي1 حر مصل تجاري

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
08 نون15  202 أعطى الديد مح د 
للبطاقة الوطنية  ح ومان الحامل  
بالسجل  املسجل   BJ2 4906 رقم  
التجاري 3318 4 باملحك ة التجارية 
الحر  التديي1  حق  البيضاء  بالدار 
 86 رقم  ب  الكائن  التجاري  لألصل 
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MICHEL DE L’HOSPITAHL زنقة 
البيضاء   الدار  الدوساء  الصخور 
للديد علي ح ومان الحامل للبطاقة 

 BJ 27431  الوطنية رقم
ملدة 3 سنوات تبتدئ من  0 ماي 
 202 ا 0 غاية  3 سأن15 2021 قابلة 
للتجديد من تلقاء نفدها  مقابل مبلغ 

شهري 00 .2 سرهم
413I

UPSILON CONSULTING

STORY MEDIA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زاجية شارع ع ر الخيام ج شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 20 ، 20210، الدار 

البيضاء املغرب
STORY MEDIA شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 49 زنقة 
أح د بركات، الطابق الدفلي، رقم 
3، معاريف الدار البيضاء 20000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12 793
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202    3
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STORY : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.MEDIA
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االستعانة ب صاسر خارأية املتعلقة 
محتوى  بتطوير  ج  املعلومات  بتقنية 

الويب لجهات خارأية.
زنقة   49  : عنوان املقر االأت اعي 
رقم  الطابق الدفلي،  أح د بركات، 
 20000 البيضاء  الدار  معاريف   ،3

الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 
سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد ايوب الصراخ :  10 حصة 
بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديد اح د اأويدر :  10 حصة 
بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الصراخ  ايوب  الديد 
سال     000 تونس  زنقة   41 رقم 

املغرب.
عنوانه(ا)  اأويدر  اح د  الديد 
الدار   20000   2 زنقة   2 أ يلة 

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  الصراخ  ايوب  الديد 
سال     000 تونس  زنقة   41 رقم 

املغرب
عنوانه(ا)  اأويدر  اح د  الديد 
الدار   20000   2 زنقة   2 أ يلة 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
414I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

شركة تعليم السياقة بحر 
ش.م.م دات الشريك الوحيد    

 STE AUTO ECOLE BAHR
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
شركة تعليم الدياقة بحر ش.م.م 

 STE AUTO    سات الشريك الوحيد
ECOLE BAHR SARL AU شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

افران رقم  3 -مرتيل  مرتيل /

تطوان  93030 مرتيل  املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

306 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  أبريل  202   30

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

شركة   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

سات  ش.م.م  بحر  الدياقة  تعليم 

 STE AUTO الوحيد     الشريك 

.ECOLE BAHR SARL AU

تقوم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ج  الدياقة  تعليم  باشغال  الشركة 

أ يع الحرف املرتبطة بها ..

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

افران رقم  3 -مرتيل  مرتيل /تطوان  

93030 مرتيل  املغرب .

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : ايرير   -زكرياء  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ايرير  -زكرياء  الديد 

-تطوان     1 رقم  ساجس  مح د  شارع 

93000 تطوان  املغرب .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  ايرير   -زكرياء  الديد 

-تطوان     1 رقم  ساجس  مح د  شارع 

93000 تطوان  املغرب .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   24 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

 202 تحت رقم 664/21.

411I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

O›RANCH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
17 شارع موريتانيا صندجق ال15يد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب
O›RANCH شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

بوراس اكافاي ايت اي ور مكتب رقم 
2 - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2068 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   08
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.O’RANCH
تأأي1   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ، سكي  أيت   ، باجي   ، الكواس 
سكوترات ، سراأات نارية ، سراأات ، 

سراأات أبلية ، أ ال ، خيول.
سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 
بوراس اكافاي ايت اي ور مكتب رقم 

2 - 40000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد نذير ح وش :  100 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديد نور الدين شيخاجي :  100 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

 .  . الديد نذير ح وش عنوانه(ا) 

. الجزائر.

شيخاجي  الدين  نور  الديد 

عنوانه(ا) سجار بوراس اكفاي االجساية 

40000 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

 .  . الديد نذير ح وش عنوانه(ا) 

. الجزائر

شيخاجي  الدين  نور  الديد 

عنوانه(ا) سجار بوراس اكفاي االجساية 

40000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   29 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 30004 .

416I

FISCALITY CONSULTING CENTER

ZB PROMO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

ZB PROMO شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب رقم 

2 ، ي ين ، شقة رقم 6، زاجية شارع 

طارق ابن زياس جابن عائشة، إقامة 

إكديل سيور، ع ارة 8 ، مراكش - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2061 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون  أكتوبر  202   28

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 ZB  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PROMO

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

مكتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 

زاجية   ،6 شقة رقم   ، ي ين   ،  2 رقم 

عائشة،  جابن  زياس  ابن  طارق  شارع 

 ، 8 ع ارة  سيور،  إكديل  إقامة 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

شامي  الرح ان  عبد  الديد 

سرهم    00 بقي ة  حصة    .000   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

شامي  الرح ان  عبد  الديد 

ه   433 مولوكيندت1ات  عنوانه(ا) 

  091 ا ت اسم ن م هولندا    091

امدت1سام هولندا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

شامي  الرح ان  عبد  الديد 

ه   433 مولوكيندت1ات  عنوانه(ا) 

  091 ا ت اسم ن م هولندا    091

امدت1سام هولندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   26 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29962 .

417I

fiduazizi

AIMEX PRONTO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع ع ر املختار حي القدس شارع 

ع ر املختار حي القدس، 7000، 
العيون املغرب

AIMEX PRONTO شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي مشرجع 
مدينة 21 مارس رقم 144 مشرجع 
مدينة 21 مارس رقم 144 70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38981

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    6
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 AIMEX : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.PRONTO
غرض الشركة بإيجاز : التصدير ج 

االستي1اس.
مشرجع   : عنوان املقر االأت اعي 
مشرجع   144 مارس رقم   21 مدينة 
 70000  144 رقم  مارس   21 مدينة 

العيون املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
عواش  اللطيف  عبد  الديد 
سرهم    00 بقي ة  حصة    .000   :

للحصة .
 : عواش  اللطيف  عبد  الديد 

000  بقي ة 00  سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جصفات جمواطن الشركاء :

عواش  اللطيف  عبد  الديد 
الوفلق   88 رقم  ا  بلوك  عنوانه(ا) 

بندركاج 80000 اكاسير املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عواش  اللطيف  عبد  الديد 
الوفلق   88 رقم  ا  بلوك  عنوانه(ا) 

بندركاج 80000 اكاسير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   22 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 202 تحت رقم 3552/2021.

418I

FINCOSA MARRAKECH

MACAN DEVELOPMENT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية ع ارة 80  بلوك B الطابق 

االجل الشقة 7 ، 40000، مراكش 
املغرب

MACAN DEVELOPMENT شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
مح د الخامس رقم 20  مركز 

االع ال طالب الطابق الرابع مكتب 
رقم 33  - 40000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 010  
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 30 شتن15  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
«شارع مح د الخامس رقم 20  مركز 
االع ال طالب الطابق الرابع مكتب 
مراكش املغرب»   40000  -   33 رقم 
8 الطابق االجل  إ 0 «اكدال فيال رقم 

- 40000 مراكش  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    9 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29677 .

419I
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FIDUCIAIRE EL HANSALI SARL AU

 TRAVAUX TOUTES
CATEGORIES

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL HANSALI SARL
AU

20 شارع املتنبي الطابق امجل  بني 
مالل ، 23000، بني مالل املغرب

 TRAVAUX TOUTES
CATEGORIES شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 7 بلوك 4 
حي أبلية الطابق التالث بني مالل - 

BENI MELLAL 23000 املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2 87

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    0
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
متبوعة  الشركة  تد ية 
ب ختصر  اإلقتضاء  عند 
 TRAVAUX TOUTES  : تد يتها 

.CATEGORIES
متعدس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات.
عنوان املقر االأت اعي : 7 بلوك 4 
 - حي أبلية الطابق التالث بني مالل 

BENI MELLAL 23000 املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

2.000.000 سرهم، مقدم كالتا ي:
  : مصطفى  صنهاجي  الديد 
سرهم    00 بقي ة  حصة   20.000

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

مصطفى  صنهاجي  الديد 
عنوانه(ا) حي أبلية بلوك 4 رقم7 بني 

مالل 23000  بني مالل املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

مصطفى  صنهاجي  الديد 
عنوانه(ا) حي أبلية بلوك4 رقم7 بني 

مالل 23000  بني مالل املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 0  نون15 

 202 تحت رقم 99  .

460I

OBJECTIF SERVICES اجبجكتيف سرفيس

 HOUSSAM حسام أطلنتيس
ATLANTIS

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تفويت حصص

 OBJECTIF اجبجكتيف سرفيس

SERVICES

عين الشفاء 3 زنقة 6 رقم 44 ، 

20000، الدار البيضاء املغرب

 HOUSSAM حدام أطلنتيس

ATLANTIS شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 30 زنقة 

لزاكدياس - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 34369

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   20 8 نون15    1 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
مح د س اجي  (ة)  تفويت الديد 

00  حصة اأت اعية من أصل 100 

توفيق  (ة)  الديد  لفائدة   حصة 

س اجي بتاريخ 02 مارس 8 20.
مح د س اجي  (ة)  تفويت الديد 

00  حصة اأت اعية من أصل 100 

حصة لفائدة  الديد (ة) مح د أمين 

س اجي بتاريخ 02 مارس 8 20.

مح د س اجي  (ة)  تفويت الديد 
00  حصة اأت اعية من أصل 100 
فاط ة  (ة)  الديد  لفائدة   حصة 
مارس   02 بتاريخ  س اجي  الزهراء 

.20 8
مح د س اجي  (ة)  تفويت الديد 
00  حصة اأت اعية من أصل 100 
حصة لفائدة  الديد (ة) سعاس متين 

بتاريخ 02 مارس 8 20.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
  0 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 9 20 تحت رقم 688709.
46 I

UPSILON CONSULTING

DEMATRAL MAROC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زاجية شارع ع ر الخيام ج شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 20 ، 20210، الدار 

البيضاء املغرب
DEMATRAL MAROC شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 49 زنقة 
أح د بركات، الطابق الدفلي، رقم 
3، معاريف الدار البيضاء 20000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12 791

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   06
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DEMATRAL MAROC

م ارسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نشاط جكيل شحن. 

التوزيع،  جالتصدير،  االستي1اس 

الت ثيل جالتجارة. .
زنقة   49  : عنوان املقر االأت اعي 
رقم  الطابق الدفلي،  أح د بركات، 

 20000 البيضاء  الدار  معاريف   ،3

الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 Kouande Leonard الديد 

  00 حصة بقي ة   BONI :   .000

سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

 Kouande Leonard الديد 

.Côte d’Ivoire * * * (ا)عنوانه BONI

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

 Kouande Leonard الديد 

Côte d’Ivoire * * * (ا)عنوانه BONI

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

462I

rochdi conseil

IFNI BOLAY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

rochdi conseil

تجزئة القوات املداعدة رقم 43  

العيون ، 70000، العيون املغرب

IFNI BOLAY شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مشرجع 

 W مدينة 21 مارس رقم 708 بلوك

العيون شارع االمي1  موالي عبد هللا  

ع ارة  0 رقم 01 العيون 70000 

العيون املغرب.
رفع رأس ال الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
. 3381

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم  نون15  202   21 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
«400.000 سرهم» أي من «00.000  
عن  سرهم»   100.000» إ 0  سرهم» 
أج  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   29 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 202 تحت رقم 3624.

463I

FIDU AHLAM

EXPO -KRIMO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDU AHLAM
 452LOT SALAM 1 HAY

 DAKHLA BOUJNIBA
 KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

EXPO -KRIMO شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي الرقم 

668 الطاشرجن بوأنيبة خريبكة - 
21000 خريبكة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14 3
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون15  202   24 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
  EXPO -KRIMO الوحيد  الشريك 
سرهم    00.000 رأس الها  مبلغ 
الرقم  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
خريبكة  بوأنيبة  الطاشرجن   668
 : - 21000 خريبكة املغرب نتيجة ل 

املنافدة.
الرقم  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
 - الطاشرجن بوأنيبة خريبكة   668

21000 خريبكة املغرب. 

ج عين:

بعاطي ج  عبد الكريم   الديد(ة) 

الطاشرجن   668 الرقم  عنوانه(ا) 

املغرب  خريبكة   21000 بوأنيبة 

ك صفي (ة) للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

بوأنيبة  الطاشرجن   668 الرقم   :

خريبكة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   29 بتاريخ  االبتدائية بخريبكة  

 202 تحت رقم  17.

464I

FIDU AHLAM

EXPO-KRIMO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDU AHLAM

 452LOT SALAM 1 HAY

 DAKHLA BOUJNIBA

 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

EXPO-KRIMO شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي :  الرقم 

668 الطاشرجن بوأنيبة خريبكة - 

21000 خريبكة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.14 3

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر  نون15  202   24 في  املؤرخ 

ذات  شركة   EXPO-KRIMO حل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

  00.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

اإلأت اعي   مقرها  جعنوان  سرهم 

بوأنيبة  الطاشرجن   668 الرقم 

املغرب  خريبكة   21000  - خريبكة 

نتيجة الملنافدة.

ج عين:
بعاطي ج  عبد الكريم   الديد(ة) 
الطاشرجن   668 الرقم  عنوانه(ا)  
خريبكة   21000 خريبكة  بوأنيبة 

املغرب ك صفي (ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
الرقم  جفي   نون15  202   24 بتاريخ 
 - الطاشرجن بوأنيبة خريبكة   668

21000 خريبكة املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   29 بتاريخ  االبتدائية بخريبكة  

 202 تحت رقم 172.
461I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE DGH AL YOU TRANS
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تفويت حصص

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 07 الد ارة 
ES-SMARA MAROC ،72000 ،

 STE DGH AL YOU TRANS SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
 LOT جعنوان مقرها اإلأت اعي

 MASSIRA ELKHADRA V N° 41
BIS ES SEMARA - 72000 الد ارة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 927

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  نون15  202   26 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
الدغوغي  علي  (ة)  الديد  تفويت 
100 حصة اأت اعية من أصل 100 
رشيدة  (ة)  الديد  لفائدة   حصة 

فتحي بتاريخ 26 نون15  202.
يوسف  (ة)  الديد  تفويت 
حصة اأت اعية من   100 الدغوغي 
(ة)  الديد  100 حصة لفائدة   أصل 
رشيدة فتحي بتاريخ 26 نون15  202.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالد ارة  بتاريخ  0 سأن15 

 202 تحت رقم 252/2021.
466I

FISCOFISC

كوفي أنفست
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

FISCOFISC

 RESIDENCE BADR BD

 MOHAMED V DEUXIEME

 ETAGE N62 FES ، 30000، FES

MAROC

كوفي أنفدت شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 76 

تجزئة املهدي شقة   طريق إي وزار - 

30000 فاس املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.64307

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في  0 نون15  202 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

«رقم 76 تجزئة املهدي شقة   طريق 

إ 0  فاس املغرب»   30000  - إي وزار 

«تجزئة النزهة قطعة رقم  40 فاس 

- 30000 فاس  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم  136.

467I

FIDUBAM

NADORTECH   ناضؤرتك
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAM

 N°3 Bd PRINCE SIDI

 MOHAMED  NADOR N°3

  Bd PRINCE SIDI MOHAMED

 NADOR، 62000، NADOR

MAROC

ناضؤرتك   NADORTECH   شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأت اعي بنئ شكر 

املركز بنئ شكر املركز-الناضؤر 

62302 الناضؤر املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23 63

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   09

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.  NADORTECH   ناضؤرتك

استي1اس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتدويق أأهزة الك بيوتر.

عنوان املقر االأت اعي : بنئ شكر 

املركز-الناضؤر  شكر  بنئ  املركز 

62302 الناضؤر املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 NADORTECH   الديد ناضؤرتك

سرهم    00 بقي ة  حصة   :   .000

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  شغنؤ  مج د  الديد 

الناضؤر   62302 املركز-  شكر  بنئ 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد مج د شغنؤ عنوانه(ا) بنئ 

شكر املركز- 62302 الناضؤر املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 24 نون15 

 202 تحت رقم 4466.

468I

UPSILON CONSULTING

IBERICOS DE ESPANA

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

UPSILON CONSULTING

زاجية شارع ع ر الخيام ج شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 

شقة رقم 20 ، 20210، الدار 

البيضاء املغرب

IBERICOS DE ESPANA شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : شقة رقم 

7 ، إقامة املنار 4، القا�سي عياض - 

40000 مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.99689

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 2  أكتوبر  202 تقرر حل 

IBERICOS DE ESPANA شركة ذات 

رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 

مقرها  جعنوان  سرهم    00.000

اإلأت اعي شقة رقم 7 ، إقامة املنار 

4، القا�سي عياض - 40000 مراكش 

املشت1كة  اللرغبة  نتيجة  املغرب 

للشركاء.

ج عين:

 Ana  CAMIRUAGA الديد(ة) 

 Avda/Vicente (ا)ج عنوانه RUEDA

 Aleixandre n°87 40006 Segovia

Espagne ك صفي (ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

شقة  جفي  أكتوبر  202    2 بتاريخ 

القا�سي   ،4 املنار  إقامة   ، 7 رقم 

عياض - 40000 مراكش املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   23 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم  2982 .

469I

TY CONSULTING

MANUPACK SARL

إعالن متعدس القرارات

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN 26

 26 RUE HALAB MERS SULTAN،

20140، CASABLANCA MAROC

MANUPACK SARL «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: املنطقة 

الصناعية ببدكورة ، املج ع رقم 2 

- 82 27 الدارالبيضاء املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1478 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في    نون15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل0  ينص  الذي  رقم  :  قرار 

بدجي  ثورية  الديدة  تفويت  مايلي: 

سهم   6.210 سه ا من أصل   2.084

مع   ، بدجي  مهدي  الديد  لفائدة 

علي  الديد  لفائدة  متداجي  تفويت 

سعد  الديد  ج  سهم)   2083) بدجي 

 6.210 بدجي(2083 سهم) من أصل 

سهم.

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

إلغاء جكالة التوقيع من طرف الديد 

مصطفى بدجي لفائدة الديدة ثورية 

بدجي.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل0 مايلي: 

التقديم الجديد لرأس مال الشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 988 80.

470I

FLASH ECONOMIE

BAG2F
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BAG2F شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 22 
سرب النفضة حي  الجنان  - 60 20 

اسفي  املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 227 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   21
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BAG2F
غرض الشركة بإيجاز : - املوظفون 

املدارجن.
جامشغال  جاملباني  اآلالت  تأأي1   -

العامة 
- املشاركة املباشرة أج غي1 املباشرة 
للشركة في أ يع املعامالت التجارية 
التي قد تتعلق بأحد امشياء املذكورة 

أعاله.
- إنشاء أج حيازة أج تأأي1 أج تشغيل 
أج تأأي1 أي مؤسدة تتعلق بالع ليات 

املذكورة أعاله..
 22 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
 20 60  - سرب النفضة حي  الجنان  

اسفي  املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد عبد الحق الهي1ي :  000.  
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

الهي1ي  الحق  عبد  الديد 
سيدي  انعيم  اجالس  سجار  عنوانه(ا) 

التيجي  60 20 اسفي املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الهي1ي  الحق  عبد  الديد 
سيدي  انعيم  اجالس  سجار  عنوانه(ا) 

التيجي  60 20 اسفي املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   26 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

 202 تحت رقم  227 .
47 I

FISCALITY CONSULTING CENTER

COM BY M
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
COM BY M شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب رقم 
2 ،عل0 الي ين ، شقة رقم 6، زاجية 
شارع طارق ابن زياس جابن عائشة، 
إقامة إكديل سيور، ع ارة 8  - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 20673

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   04
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 COM  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.BY M
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلتصال.
مكتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 ،6 شقة رقم   ، ،عل0 الي ين   2 رقم 
جابن  زياس  ابن  طارق  شارع  زاجية 
عائشة، إقامة إكديل سيور، ع ارة 

8  - 40000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
عبدهللا  بن  الدين  صالح  الديد 
سرهم    00 بقي ة  حصة    .000   :

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عبدهللا  بن  الدين  صالح  الديد 
شقة  املنارة  سطح  إقامة  عنوانه(ا) 
مراكش   40000 زنقة الجاهد   4-18

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عبدهللا  بن  الدين  صالح  الديد 
شقة  املنارة  سطح  إقامة  عنوانه(ا) 
مراكش   40000 زنقة الجاهد   4-18

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   26 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29982 .
472I

A2CONSEILS

ECOMED TRANS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

A2CONSEILS
 Rue Al Farabi, Résidence Al

 Farabi,4° Etage, N° 14 Tanger،
90000، TANGER MAROC

ECOMED TRANS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 8 مركب 

قواسم التجزىة 3 اقامة 6 الطابق   
رقم 39  - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  9933

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  غشت  202    7

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ECOMED TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني ج الدج ي للبضاىع.

8 مركب   : عنوان املقر االأت اعي 

قواسم التجزىة 3 اقامة 6 الطابق   
رقم 39  - 90000 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد اح د حجاج :  100 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

  : بنعي�سى املغوغي  الديد عث ان 

100 حصة بقي ة 00  سرهم للحصة 

.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  حجاج  اح د  الديد 
طنجة   90000   9 زنقة رجمانيا رقم 

املغرب.

املغوغي  بنعي�سى  عث ان  الديد 
الحدن  موالي  زنقة    7 عنوانه(ا) 

مرشان 90000 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  حجاج  اح د  الديد 
طنجة   90000   9 زنقة رجمانيا رقم 

املغرب.

املغوغي  بنعي�سى  عث ان  الديد 
الحدن  موالي  زنقة    7 عنوانه(ا) 

مرشان 90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن15    0 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 3 2419.
473I

مينارة فينانس أرجب

فرانك توتون ديفلوبمنت
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

مينارة فينانس أرجب
12 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع أليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
فرانك توتون سيفلوب نت شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة(في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي باب 
ايالن سرب بن الدالك رقم 296 

مقاطعة املدينة  - 40000 مراكش 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46227
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون15  202    1 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ  سيفلوب نت   توتون  فرانك 
جعنوان  سرهم    0.000 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي حي باب ايالن سرب 
بن الدالك رقم 296 مقاطعة املدينة  
 : مراكش املغرب نتيجة ل   40000  -

خدارة الشركة.
ج حدس مقر التصفية ب حي باب 
 296 رقم  الدالك  بن  سرب  ايالن 
مراكش   40000  - املدينة   مقاطعة 

املغرب. 
ج عين:

ج  توتون  فرانك   الديد(ة) 
حنيفة  ابو  االمام  شارع  عنوانه(ا) 
 40000  22 رقم  شقة  جرسة  اقامة 
مراكش املغرب ك صفي (ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
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ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : حي باب 

 296 رقم  الدالك  بن  سرب  ايالن 

مقاطعة املدينة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   30 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 30073 .

474I

FISCALITY CONSULTING CENTER

BECHTEN CONSTRUCTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

 BECHTEN CONSTRUCTION

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب رقم 

2 ، عل0 الي ين ، شقة رقم 6، زاجية 

شارع طارق ابن زياس جابن عائشة، 

إقامة إكديل سيور، ع ارة 8  - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 20639

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   0 

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BECHTEN CONSTRUCTION

: مقاجل في  غرض الشركة بإيجاز 
أع ال البناء متنوعة.

بيع مواس البناء.
مكتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم  شقة   ، الي ين  عل0   ،  2 رقم 
زاجية شارع طارق ابن زياس جابن   ،6
عائشة، إقامة إكديل سيور، ع ارة 

8  - 40000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : بوماح  مح د  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  بوماح  مح د  الديد 
 42 رقم   1 الوحدة  املح دي  الحي 

40000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  بوماح  مح د  الديد 
  42 رقم   1 الوحدة  املح دي  الحي 

40000 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   26 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29910 .
471I

ACCURCONSULTING

 STE DISOMAR TRANS SARL
AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ACCURCONSULTING
 IMM1 APPT 5 3EME ETAGE

 COMPLEXE FIRDAOUS
 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA املغرب
 STE DISOMAR TRANS SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي توطين: 
ع ارة رقم   الشقة 1 الطابق 3 
خريبكة. - 21000 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  نون15  202    6

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DISOMAR TRANS SARL AU

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النقل  الشخ�سي للحداب الخاص، 

أشغال  الغي1،  للحداب  الشخ�سي 

أخرى..

توطين:   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 3 الطابق   1 الشقة  رقم    ع ارة 

خريبكة. - 21000 خريبكة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : مونيارج  ع ر  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  مونيارج  ع ر  الديد 

 21000 خريبكة  ريحانة  تجزئة   0 

خريبكة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  مونيارج  ع ر  الديد 

 21000 خريبكة  ريحانة  تجزئة   0 

خريبكة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   29 بتاريخ  االبتدائية بخريبكة  

 202 تحت رقم 168.

476I

العيون استشارات

BELKASSEM SERVICES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم  3 شارع االمي1 موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب
BELKASSEM SERVICES شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي بلوك ب 
رقم    حي موالي رشيد  - 70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38921

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   07
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BELKASSEM SERVICES
ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جاالشغال  البناء  باشغال  يتعلق 
العامة، جالخدمات العامة جبيع املواس 
املكتبية،  جالتجهيزات  املعلوماتية 
املعلوماتية  جالصيانة  الت1كيب 

جاملكتبية  ....
بلوك ب   : عنوان املقر االأت اعي 
 70000  - حي موالي رشيد   رقم    

العيون املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : بلقاسم  سعيد  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
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عنوانه(ا)  بلقاسم  سعيد  الديد 

رشيد   موالي  حي  رقم     ب  بلوك 

70000 العيون املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  بلقاسم  سعيد  الديد 

رشيد   موالي  حي  رقم     ب  بلوك 

70000 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   07 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 202 تحت رقم 6 31.

477I

لوكدر للحدابات

LOUVAL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

لوكدر للحدابات

 4 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 60000، جأدة املغرب

LOUVAL شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

القاهرة رقم 39 مكرر - 60000 

جأدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.30111

الشريك  قرار  ب قت�سى 

الوحيداملؤرخ في 06 يناير 2020 تقرر 

حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

  0.000 رأس الها  مبلغ    LOUVAL

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

القاهرة رقم 39 مكرر - 60000 جأدة 

ا 0  الوصل  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

املبتغ0.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

القاهرة رقم 39 مكرر - 60000 جأدة 

املغرب. 

ج عين:

الديد(ة) نزهة  حرجس ج عنوانه(ا) 

39 60000 جأدة  شارع القاهرة رقم 

املغرب ك صفي (ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
شارع   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

القاهرة رقم 39 مكرر
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير    6 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2020 تحت رقم 237.
478I

لوكدر للحدابات

BEAUTE MEDICAL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

لوكدر للحدابات
 4 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 60000، جأدة املغرب
BEAUTE MEDICAL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 
االندلس زنقة عزي اني طيب رقم 

2   - 60000 جأدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2 373

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  ماي  202   01 في  املؤرخ 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
BEAUTE MEDICAL  مبلغ رأس الها 
مقرها  جعنوان  سرهم    0.000
اإلأت اعي حي االندلس زنقة عزي اني 
جأدة   60000  -    2 رقم  طيب 
املغرب نتيجة ل : عدم جصول املبتغ0.
حي  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
رقم  طيب  عزي اني  زنقة  االندلس 

2   - 60000 جأدة املغرب. 
ج عين:

ج  سفيان  ح اسة   الديد(ة) 
عنوانه(ا) حي االندلس زنقة عزي اني 
طيب رقم 2   60000 جأدة املغرب 

ك صفي (ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
جأدة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

حي االندلس زنقة عزي اني طيب رقم 
  2

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز  بتاريخ  0  بوأدة   التجارية 

 202 تحت رقم 2392.

479I

فدكريد كونداي

JEL.PRO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

فدكريد كونداي
 8 زنقة يوسف بن تاشفين برشيد ، 

00 26، برشيد املغرب
JEL.PRO شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 3  شارع 

مح د الخامس تجزئة اليدر الطابق 
3 يداربرشيد - 00 26 برشيد 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 19 7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    2
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
JEL.  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PRO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
3  شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
مح د الخامس تجزئة اليدر الطابق 
برشيد   26 00  - يداربرشيد   3

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
340 حصة    : الديد ألول رشيد 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

 330   : س ي1  الد ين  الديد 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديد اخشن رشيد :  330 حصة 
بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد ألول رشيد عنوانه(ا)  47 
 26 00 زنقة الشيخ شعيب الدكا ي 

برشيد املغرب.
عنوانه(ا)  رشيد  اخشن  الديد 
برشيد   26 00 تجزئة االمنية     47

املغرب.
عنوانه(ا)  س ي1  الد ين  الديد 
سجار الحدينات اجالس صالح النواصر 

82 27 النواصر املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
 47 الديد ألول رشيد عنوانه(ا) 
 26 00 زنقة الشيخ شعيب الدكا ي 

برشيد املغرب
عنوانه(ا)  رشيد  اخشن  الديد 
برشيد   26 00 االمنية  تجزئة    47

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   22 بتاريخ  ب15شيد   االبتدائية 

 202 تحت رقم 407 .
480I

MODA CONSULTING & SERVICES

E.D.A SUD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MODA CONSULTING &
SERVICES

 N°30 RUE OMAR RIFFI APPT 1
 ،ETG 1 CASABLANCA ، 26200

الدار البيضاء املغرب
E.D.A SUD شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي موالي 

رشيد الديار الح راء رقم  /606 
الداخلة الداخلة 73000 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

 9897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  نون15  202    6

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 E.D.A  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.SUD

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة، البناء.

عنوان املقر االأت اعي : حي موالي 
 1/606 رقم  الح راء  الديار  رشيد 

الداخلة   73000 الداخلة  الداخلة 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الدحوحي  الدين  نور  الديد 

سرهم    00 بقي ة  حصة    .000   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الدحوحي  الدين  نور  الديد 

عنوانه(ا) سجار قصر علي بن ح اسي 

  26000 سطات  ال15جج  عامر  اجالس 

سطات املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الدحوحي  الدين  نور  الديد 

عنوانه(ا) سجار قصر علي بن ح اسي 

  26200 سطات  ال15جج  عامر  اجالس 

سطات املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  االبتدائية بواسي الدهب  

نون15  202 تحت رقم -.

48 I

comptajouari

EL BOURTALE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

comptajouari
 AV ADMI RES DAY APPT 12
 BENI MELLAL AV ADMI RES
 DAY APPT 12 BENI MELLAL،
23000، BENI MELLAL maroc

EL BOURTALE شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة(في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم  4 

زنقة العيون الطابق الثاني شارع بئ1 
انزران القصيبة  - 10 23 القصيبة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 813

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون15  202    6 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
رأس الها  مبلغ    EL BOURTALE
مقرها  جعنوان  سرهم    00.000
العيون  زنقة  رقم  4  اإلأت اعي 
انزران  بئ1  شارع  الثاني  الطابق 
القصيبة  - 10 23 القصيبة املغرب 

نتيجة ل : ال يوأد اي نشاط يذكر .
ج حدس مقر التصفية ب رقم  4 
زنقة العيون الطابق الثاني شارع بئ1 
انزران القصيبة  - 10 23 القصيبة  

املغرب. 
ج عين:

ج  بنيوسف  مهدي    الديد(ة) 
العيون  انزران  بئ1  شارع  عنوانه(ا) 
القصيبة   23 10 القصيبة  رقم  4 

املغرب ك صفي (ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  االبتدائية بقصبة تاسلة  

نون15  202 تحت رقم 36 .

482I

BELGA CONSULTING

AL KINDUS GROUP
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

BELGA CONSULTING
 IMM 06 APPT N°08 ESCALIER 2
 RUE MELILLIA HASSAN RABAT

، 10000، RABAT maroc
AL KINDUS GROUP شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 37 زنقة 
إسريس امك15 شقة رقم 6 الطابق 3 

حدان  - 0020  الرباط املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 1108 

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في  0 نون15  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 6 زنقة إسريس امك15 شقة رقم   37»
الرباط    0020  - حدان    3 الطابق 
 42 «زنقة بن يزغا رقم  إ 0  املغرب» 
   0 70  - الدوي�سي  سكالة  تجزئة 

الرباط  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   29 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

 202 تحت رقم 29 20 .
483I

COMPTASIG

SKAFANDRI TRANS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

COMPTASIG
حي  الدالم بلوك 4  رقم 2 سيدي 
سلي ان ، 4200 ، سيدي سلي ان 

املغرب
SKAFANDRI TRANS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 33 زنقة 
أنوال ع ارة فلوري    مكتب رقم 
4 مي وزا  - 4000  القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11613

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2020 غشت   24
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SKAFANDRI TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املدتخدمين.
زنقة   33  : عنوان املقر االأت اعي 
أنوال ع ارة فلوري    مكتب رقم 4 

مي وزا  - 4000  القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
100 حصة    : الديد التاقي أيوب 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديد زكرياء ازرجر :  100 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
حي  الديد التاقي أيوب عنوانه(ا) 
ج  بلوك    8 مج وعة   02 الوحدة 
سيدي يحي الغرب    4210   2 رقم 

املغرب.
الديد زكرياء ازرجر عنوانه(ا) حي 
ج  بلوك   27 مج وعة   02 الوحدة 
سيدي يحي الغرب     4210   8 رقم 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
حي  الديد التاقي أيوب عنوانه(ا) 
الوحدة 02 مج وعة 8  بلوك ج رقم 
2  4210  سيدي يحي الغرب املغرب
الديد زكرياء ازرجر عنوانه(ا) حي 
الوحدة 02 مج وعة 27 بلوك ج رقم 
8  4210  سيدي يحي الغرب املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

غشت 2020 تحت رقم 6 787.
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ACTIONS FINANCE CONSEILS

LE DAWLIZ MARRAKECH
فسخ عقد تديي1 حر مصل تجاري 

(امشخاص املعنويون)
فسخ عقد تديي1 حر مصل تجاري
LE DAWLIZ MARRAKECH

ب قت�سى  الج ع العام االستثنائي 
 LE DAWLIZ MARRAKECH لشركة
زاجية   : ب  االأت اعي  مقرها  الكائن 
مح د  ج  الثاني  الحدن  شارع 
الداسس مراكش   - 40000  مراكش  
املغرب املؤرخ في 2  نون15  202 تقرر 

مايلي:
فسخ عقد التديي1 الحر لألصل   
شارع  زاجية   : ب  الكائن  التجاري 
الداسس  مح د  ج  الثاني  الحدن 
املغرب  مراكش    40000  - مراكش  
 LE شركة  طرف  من  املوقع   ،
بصفتها   :  DAWLIZ MARRAKECH
 AF شركة  ج  التجاري  لألصل  مالكة 
MANAGEMENT HOTELS بصفتها 

مدي1ة حرة.
481I

لوكدر للحدابات

BOUAKLINE TRAVAUX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

لوكدر للحدابات
 4 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 60000، جأدة املغرب
 BOUAKLINE TRAVAUX

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 6 زنقة أ 
6 حي ع ر البوليس - 60000 جأدة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28777

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2020 تقرر حل  29 شتن15  املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ    BOUAKLINE TRAVAUX
جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي 6 زنقة أ 6 حي ع ر 

املغرب  جأدة   60000  - البوليس 
نتيجة ل : عدم جصول لل بتغ0.

6 زنقة أ  ج حدس مقر التصفية ب 
جأدة   60000  - حي ع ر البوليس   6

املغرب. 
ج عين:

الديد(ة) عبد الحق   بوعقلين ج 
عنوانه(ا) حي النهضة 3 زنقة 0  رقم 
ك صفي  املغرب  جأدة   60000  22

(ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: 6 زنقة أ 6 حي ع ر البوليس جأدة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   04 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2020 تحت رقم 2132.
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Bureau d’étude et conseil  

DAKHLA OCASSION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Bureau d›étude et conseil
 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla
MAROC

DAKHLA OCASSION شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املدي1ة 
 0 شارع توبقال رقم 03  الداخلة - 

73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 9881
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    0
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DAKHLA OCASSION

تجارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
الدلع املدتع لة

- بيع النفايات جالخرسة بالج لة
الدباكة  جلوازم  اأهزة  بيع   -

جالتدفئة بالج لة
- بيع مواس البناء بالج لة

النفايات  في  الج لة  تجارة   -
املعدنية جغي1 املعدنية جالخرسة جاملواس 
ب ا في ذلك أ ع جفرز   ، املدت1أعة 
جفصل جتفكيك البضائع املدتع لة 
مثل الديارات الستعاسة امأزاء التي 
يعاس استخدامها جتجديدها جتخزينها 

جتدلي ها شراء الخرسة املعدنية
جشراء  املعدنية  الخرسة  تجارة   -
الكابالت جامسالك جاملعاسن جالخرسة 

املعدنية جامسجات اآللية املدتع لة
الخرسة  جتصدير  استي1اس   -
املعدنية جالحطام جاستعاسة الخرسة 
املعدنية جشراء النفايات اإللكت1جنية 

جاستعاستها جإعاسة تدجيرها.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
  03 رقم  توبقال  شارع  املدي1ة  0 

الداخلة - 73000 الداخلة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 100   : النويري  العربي  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
 100   : الديد نور الدين أنبوبي 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
النويري عنوانه(ا)  العربي  الديد 
حي ت وسة رقم 64  الكديوة الدفلية 

93000  تطوان املغرب.
أنبوبي  الدين  نور  الديد 
سرب  طريق ت وسة زنقة    عنوانه(ا) 
20 رقم 7  الكديوة الدفلية 93000  

تطوان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
النويري عنوانه(ا)  العربي  الديد 
حي ت وسة رقم 64  الكديوة الدفلية 

93000  تطوان املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  االبتدائية بواسي الدهب  
نون15  202 تحت رقم 1911/2021.
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BELGA CONSULTING

GREEN FOR FUTURE G4F
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تغيي1 نشاط الشركة

BELGA CONSULTING
 IMM 06 APPT N°08 ESCALIER 2
 RUE MELILLIA HASSAN RABAT

، 10000، RABAT maroc
GREEN FOR FUTURE G4F شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها االأت اعي 37 زنقة 
إسريس امك15 شقة رقم 6 الطابق 3 

حدان - 0020  الرباط املغرب.
تغيي1 نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 137 3

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تغيي1  نون15  202    0 املؤرخ في 
«استي1اس جتوزيع  نشاط الشركة من 

الدراأات النارية الكهربائية؛
النارية  الدراأات  تصدير 

الكهربائية؛
تجارة جإصالح املركبات الخفيفة 

(الدراأات النارية)
بيع بالج لة جالتجزئة من معدات 

الدراأات النارية.
الدراأات  غيار  قطع  جبيع  شراء 
النارية» إ 0 «سراسة جمشورة مشرجع 

الطحالب الدقيقة / الك15ى
(عل0  الك15ى  الطحالب  زراعة 

البحر)
(عل0  الدقيقة  الطحالب  زراعة 

امرض)
توزيع تصدير جبيع اإلنتاج

يتعلق  ما  كل  جتصدير  استي1اس 
غرض  الشركة».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   29 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

 202 تحت رقم 22 20 .
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FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 ABRASAL  IMMOBILIER

SARL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue beethoven, immeuble

 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC

 ABRASAL  IMMOBILIER SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع بئ1 

انزران, قيدرية الورس, متجر رقم 9  

- 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22 97

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون  أكتوبر  202   21

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ABRASAL  IMMOBILIER SARL

غرض الشركة بإيجاز :           الغرض 

الرئي�سي للشركة هو:

إسارة امصول العقارية الخاصة   -

بها

- اقتناء أج تشييد أج تأأي1 أج إسارة 

جفي  املغرب  في  املباني  أ يع  بيع  أج 

الخارج

من  جالتخلص  جإسارة  ملكية   -

امل تلكات التي ي كن أن تصبح الحًقا 

عن طريق االستحواذ أج   ، ا لها 
ً
مالك

التباسل أج املداه ة أج غي1 ذلك.

الع ليات  أ يع  عامة  بصفة    -
ج  الصناعية   املالية,  التجارية, 
مباشرة  بصفة  تتعلق  التي  العقارية 
أي  أج  أعاله  إليها  املشار  باملواضيع 
موضوع مشابه له أج ي كنه املداه ة 
لحداب  نوع  أي  تحت  الن و  في 

الشركة الخاصة.                          
عنوان املقر االأت اعي : شارع بئ1 
انزران, قيدرية الورس, متجر رقم 9  

- 90000 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
ابراهيم   ايت  هللا  عبد  الديد 
سرهم    .000 بقي ة  حصة    00   :

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
ابراهيم   ايت  هللا  عبد  الديد 
خناتة  زنقة  سوريين,  حي  عنوانه(ا) 

مغافري  90000 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
اراهيم   ايت  هللا  عبد  الديد 
خناتة  زنقة  سوريين,  حي  عنوانه(ا) 

مغافري  90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 248326.
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مح د الخطابي

شركة أسانسو كار
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مح د الخطابي
شارع االندلس ع ارة االحباس ، 

32000، الحدي ة املغرب
شركة أساندو كار شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
اممل رقم  4 شارع الحدن الثاني 

تارأيدت الحدي ة - 32000 

الحدي ة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 99

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  نون15  202   09

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

شركة   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

أساندو كار.

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديارات بدجن سائق.

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الثاني  الحدن  شارع  رقم  4  اممل 

 32000  - الحدي ة  تارأيدت 

الحدي ة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد الخ لي�سي يونس :  1.000 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد الخ لي�سي يونس عنوانه(ا) 

 32000 تارأيدت   بوت يم  سيدي 

الحدي ة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  بل هدي  مح د  الديد 

اي وزان   أح د  بني  أسندو  سجار 

32000 الحدي ة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بتارأيدت   االبتدائية 

نون15  202 تحت رقم 94.
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CAF MAROC

AZCO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
AZCO شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
الخي1    قطعة   الطابق بين 

الطابقين رقم    - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2223 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  شتن15  202   29
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
.AZCO : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء 
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
بين  الطابق  قطعة    الخي1    
طنجة   90000  - رقم     الطابقين 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : الديد يوسف احيتاف  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد يوسف احيتاف  عنوانه(ا) 
09  شارع املكديك الطابق الداسس 

شقة رقم 6  90000 طنجة املغرب.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد يوسف احيتاف  عنوانه(ا) 

09  شارع املكديك الطابق الداسس 

شقة رقم 6  90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   29 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 248369.
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سيدة التص يم الداخلي

سيدة التصميم الداخلي
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سيدة التص يم الداخلي

بالس موزار شارع مح د الخامس  

الطابق الدفلي إقامة 76 طنجة ، 

90000، طنجة املغرب

سيدة التص يم الداخلي شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي بالس 

موزار شارع مح د الخامس الطابق 

الدفلي إقامة 76طنجة - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  323 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  شتن15  202   08

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

سيدة   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

التص يم الداخلي.

إرضاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزبائن.

بالس   : االأت اعي  املقر  عنوان 

موزار شارع مح د الخامس الطابق 

 90000  - 76طنجة  إقامة  الدفلي 

طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 00  سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  املوسن  يوسف  الديد 

 34 رقم   6 الطابق  امندلس  شارع 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  املوسن  يوسف  الديد 

 34 رقم   6 الطابق  امندلس  شارع 

طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن15   08 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم -.

492I

FOGHAL GESTION SARL AU

STE RAJ FRERES

إعالن متعدس القرارات

FOGHAL GESTION SARL AU

 IMM 37 APPT 21 AV MLY

 RACHID ATLAS ، 30000، FES

MAROC

STE RAJ FRERES «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: : زنقة 4 

رقم 204 الفي1اي بندوسة  - 30030 

فاس املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.4742 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

تم اتخاذ  نون15  202  املؤرخ في  0 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
الفوغا ي  أواس  الديد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   100
340 حصة لفائدة   منها  100 حصة، 
60 حصة  الديد محدن املهدي ج 

لفائدة منعم املهدي
قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 
العكاري  الرزاق  الديد عبد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   100
330 حصة لفائدة   منها  100 حصة، 
70 حصة  الديد عزالدين املهدي ج 

لفائدة منعم املهدي . 
قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 
من:  كل  التديي1  مه ة  من  استقالة 
عبد  جالديد  الفوغا ي  أواس  الديد 
الرزاق العكاري، جتو ي مه ة التديي1 
ملدة  جذلك  املهدي،  محدن  للديد  

غي1 محدجسة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص عل0 مايلي: 
سرهم    00000 الشركة  مال  رأس 
اأت اعية  حصة    000 إ 0  مقدم 
كالتا ي  موزعة  سرهم    00 فئة  من 
حصة)  محدن(340  املهدي   :
ج املهدي  حصة)  ،املهدي منعم(330 

عزالدين(330 حصة).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    0 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 2021/5012.
493I

FISCALITY CONSULTING CENTER

SWEET DEV
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
SWEET DEV شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب رقم 

2 ، ي ين ، شقة رقم 6، زاجية شارع 

طارق ابن زياس جابن عائشة، إقامة 

إكديل سيور، ع ارة 8 ، مراكش - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 20671

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   04

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 SWEET : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.DEV

مص م   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تكنولوأيا  إسارة  م15مج  جمحلل 

املعلومات جالتدويق.

مكتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 
زاجية   ،6 شقة رقم   ، ي ين   ،  2 رقم 

عائشة،  جابن  زياس  ابن  طارق  شارع 

 ، 8 ع ارة  سيور،  إكديل  إقامة 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد صالح الدين بن عبد هللا 

سرهم    00 بقي ة  حصة    .000   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد صالح الدين بن عبد هللا 

إقامة أسطح املنارة شقة  عنوانه(ا) 
40000 مراكش  زنقة الجاهد    18 4

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
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الديد صالح الدين بن عبد هللا 

إقامة أسطح املنارة شقة  عنوانه(ا) 
مراكش   40000 زنقة الجاهد   18  4

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   26 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29984 .

494I

املركز املراك�سي لإلرشاس

REAL MARRAKECH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

املركز املراك�سي لإلرشاس

شقة رقم ٩ مدخل أ ع ارة أنس 

ماأوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 

مراكش املغرب

REAL MARRAKECH شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 71 

سرب موالي عبد القاسر سرب ضبا�سي  

- 4000 مراكش  املغرب 

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2070 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  شتن15  202   2 

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 REAL  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.MARRAKECH

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

سجر الضيافة .
 71 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 

سرب موالي عبد القاسر سرب ضبا�سي  

- 4000 مراكش  املغرب .

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 A-GUPPEN INVEST الشركة 
00  سرهم  AB  :  999 حصة بقي ة 

للحصة .
 ORIGIN PLACE S :    الشركة

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
 A-GUPPEN INVEST الشركة 
 POLHEMSGATAN عنوانه(ا)    AB
   21-  230 STOCKHOLM

. SUEDE
 ORIGIN PLACE S الشركة 
سرب موالي عبد   71 رقم  عنوانه(ا) 
القاسر سرب ضبا�سي  40000 مراكش  

املغرب .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  الديدة بدران لطيفة  
ماأوريل  أنس  ع ارة   9 رقم  شقة 
شارع موالي عبد هللا  40000 مراكش 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   29 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 3323 .
491I

FISCALITY CONSULTING CENTER

BOOST DREAM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
BOOST DREAM  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب رقم 
2 ،  عل0 الي ين ، شقة رقم 6، زاجية 
شارع طارق ابن زياس جابن عائشة، 
إقامة إكديل سيور، ع ارة 8  - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 20677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   04
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. BOOST DREAM
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصال.
مكتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم  شقة   ، الي ين  عل0    ،  2 رقم 
زاجية شارع طارق ابن زياس جابن   ،6
عائشة، إقامة إكديل سيور، ع ارة 

8  - 40000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد صالح الدين بن عبد هللا 
سرهم    00 بقي ة  حصة    .000   :

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد صالح الدين بن عبد هللا 
إقامة أسطح املنارة شقة  عنوانه(ا) 
مراكش   40000 زنقة الجاهد   18  4

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد صالح الدين بن عبد هللا 
إقامة أسطح املنارة شقة  عنوانه(ا) 
مراكش   40000 زنقة الجاهد   18  4

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   26 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29986 .

496I

FIDUCIAIRE AL HIKMA

STE ASMAA›S INTERIORS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL HIKMA

 RUE YOUSSEF BEN 10

 YACHAFINE ، 26000،

BERRECHID MAROC

  STE ASMAA›S INTERIORS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 6  شارع 

الجيش امللكي زنقة أيال ي العريبي 

الطابق الثامن رقم 8   - 20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

122793

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون  أكتوبر  202   06

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. ASMAA’S INTERIORS

غرض الشركة بإيجاز : *سيكور

*استي1اس ج تصدير

*منعش عقاري.

6  شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

العريبي  أيال ي  زنقة  امللكي  الجيش 

 20000  -    8 رقم  الثامن  الطابق 

الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
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  .000   : لوسيني  اس اء  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

  000  : لوسيني  اس اء  الديدة 

بقي ة 00  سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  لوسيني  اس اء  الديدة 

سار بوعزة   فيال رقم  4   2 اقامة انفا 

20000 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  لوسيني  اس اء  الديدة 

سار بوعزة   فيال رقم  4   2 اقامة انفا 

20000 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

  7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 39714.

497I

fiduciaire le point

CHEZ MARIE JEANNE
انتهاء عقد تديي1 حرمصل تجاري 

(امشخاص املعنويون)

انتهاء عقد التديي1 الحر لألصل 

تجاري

chez marie jeanne

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

الكائن   chez marie jeanne لشركة 

رقم  املتوكيل  ب   االأت اعي  مقرها 

421 ساربوعزة - 27233 الدارالبيضاء 

شتن15   30 بتاريخ   املنعقد  املغرب 

8 20 تقرر مايلي:

لألصل  الحر  التديي1  عقد  إنهاء 

عربة  8 سجا  ب  الكائن  التجاري 

البيضاء  الدار   27233  - بوعزة  سار 

املغرب،امل15م بتاريخ 26 شتن15 6 20 

مع جسعدع مينة  جذلك بحلول امأل 

املحدس له بين الطرفين.

498I

FIDUCIAIRE BAMMOU

GALDOUMI NEGOCE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
GALDOUMI NEGOCE  شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 زنقة 
ابي زرعة ع ارة ا اقامة الرضوان 
مكتب رقم 7 - 4000  القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
63309

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    6
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. GALDOUMI NEGOCE
تاأر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جقطع  املدتع لة  الديارات  أأزاء 

الغيار أجاإلكددوارات 
مقاجلة في نقل البضائع 

ميكانيكي .
زنقة   26  : عنوان املقر االأت اعي 
الرضوان  اقامة  ا  ع ارة  زرعة  ابي 
القنيطرة    4000  -  7 رقم  مكتب 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : سعيد  كلدجمي  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد كلدجمي سعيد عنوانه(ا) 1 

شارع اح د شوقي  4000  القنيطرة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد كلدجمي سعيد عنوانه(ا) 1 

شارع اح د شوقي  4000  القنيطرة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 24 نون15 

 202 تحت رقم 47 89.

499I

MCG

ميتو
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ميتو شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الرقم 

1  ، ع ارة امطال�سي، الطابق 

امر�سي، شارع يوغزالفيا - 40000 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.721  

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

ت ت  أكتوبر  202   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

مح د  (ة)  الديد  تفويت 

الدقراطي 910 حصة اأت اعية من 

أصل 000.  حصة لفائدة  الديد (ة) 

بتاريخ  شوتيل  فراندوا  مارك  أون 

22 أكتوبر  202.

 10 بقا ي  علي  (ة)  الديد  تفويت 
  .000 أصل  من  اأت اعية  حصة 
حصة لفائدة  الديد (ة) أون مارك 
أكتوبر   22 بتاريخ  شوتيل  فراندوا 

.202 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون15   29 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 30047 .
100I

FUDICAIRE ISMAILI

STE  DALAA TRAVAUX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 07 الد ارة 
ES-SMARA MAROC ،72000 ،
STE  DALAA TRAVAUX شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

 LOT جعنوان مقرها اإلأت اعي
 AMAL EL GAIZ N° 535 BIS ES
SEMARA - 72000 الد ارة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
21 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   09
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
  STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DALAA TRAVAUX
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة.
 LOT  : االأت اعي  املقر  عنوان 
 AMAL EL GAIZ N° 131 BIS ES
SEMARA - 72000 الد ارة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .
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  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : الديد الحدين الضالع 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد الحدين الضالع عنوانه(ا) 
  7 رقم  الداخل  الحدن  سد  زنقة 

الد ارة 72000 الد ارة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد الحدين الضالع عنوانه(ا) 
  7 رقم  الداخل  الحدن  سد  زنقة 

الد ارة 72000 الد ارة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالد ارة  بتاريخ  0 سأن15 

 202 تحت رقم 251/2021.

10 I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE THREE CHEFS CAR
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 07 الد ارة 
ES-SMARA MAROC ،72000 ،

 STE THREE CHEFS CAR SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

 HAY EL جعنوان مقرها اإلأت اعي
 HASSANI 22 RUE SKHAIRAT ES
SEMARA - 72000 الد ارة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
21 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  شتن15  202   28
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.THREE CHEFS CAR SARL

تاأي1   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الديارات بدجن سائق.

 HAY EL  : عنوان املقر االأت اعي 
 HASSANI 22 RUE SKHAIRAT ES
SEMARA - 72000 الد ارة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

الركيبي  ابن  يوسف  الديد 
سرهم    00 بقي ة  حصة   2.100   :

للحصة .
الديد توفيق ايت لعكيد :  2.100 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الركيبي  ابن  يوسف  الديد 
 40 رقم  الصخي1ات  زنقة  عنوانه(ا) 

الد ارة 72000 الد ارة املغرب.
لعكيد  ايت  توفيق  الديد 
 02 مخيم الوحدة الربيب  عنوانه(ا) 
الد ارة   72000 الد ارة   24 رقم 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الركيبي  ابن  يوسف  الديد 
 40 رقم  الصخي1ات  زنقة  عنوانه(ا) 

الد ارة 72000 الد ارة املغرب
لعكيد  ايت  توفيق  الديد 
 02 مخيم الوحدة الربيب  عنوانه(ا) 
الد ارة   72000 الد ارة   24 رقم 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالد ارة  بتاريخ  0 سأن15 

 202 تحت رقم 250/2021.
102I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

JY. IMMO SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble

 opéra 2ème etage 13 TANGER،
90000، TANGER MAROC

JY. IMMO SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي ساحة 

كدتيا , مكتب فرابي , الطابق الثاني, 
مكتب رقم 33 - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2 687
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202    2
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 JY.  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.IMMO SARL
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري  
  - مقاجالت البناء بج يع انواعه  

مواس  أ يع  نقل  ج  شراء  بيع,    -
البناء.

الع ليات  أ يع  عامة  بصفة   
ج  الصناعية   املالية,  التجارية, 
مباشرة  بصفة  تتعلق  التي  العقارية 
أي  أج  أعاله  إليها  املشار  باملواضيع 
موضوع مشابه له أج ي كنه املداه ة 
لحداب  نوع  أي  تحت  الن و  في 
الشركة الخاصة.                                                   

.
ساحة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
كدتيا , مكتب فرابي , الطابق الثاني, 
طنجة   90000  -  33 رقم  مكتب 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد يونس ح دجن :  10 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديد أ ال ازحاف  :  10 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  ح دجن  يونس  الديد 

ساحة كدتيا , مكتب فرابي , الطابق 

الثاني 90000 طنجة املغرب.

عنوانه(ا)  ازحاف   أ ال  الديد 

ساحة كدتيا , مكتب فرابي , الطابق 

الثاني 90000 طنجة  املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  ح دجن  يونس  الديد 

ساحة كدتيا , مكتب فرابي , الطابق 

الثاني 90000 طنجة  املغرب 

عنوانه(ا)  ازحاف   أ ال  الديد 

ساحة كدتيا , مكتب فرابي , الطابق 

الثاني 90000 طنجة  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15  بتاريخ     بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 247836.

103I

MLM FINANCE

 GOLDEN STAR

SURVEILLANCE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

MLM FINANCE

 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL

 AZHARI LMHAITA SEMLALIA

 BUREAU N°19 4 EME ETAGE

 MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

  GOLDEN STAR SURVEILLANCE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

مدلم تجزئة بوكار طابق 3 رقم 4  

باب سكالة مراكش  مراكش 40000 

مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 20721

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    1

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 GOLDEN STAR SURVEILLANCE

غرض الشركة بإيجاز : الحراسة ج 

املراقبة الخاصة.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

  4 رقم   3 مدلم تجزئة بوكار طابق 

 40000 مراكش  باب سكالة مراكش  

مراكش  املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد املهدي بوهني :  340 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

حصة   330   : الديد ع اس سقة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

 330   : املعرجفي   عاسل  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بوهني  املهدي  الديد 

سجار ايت عتو العربي اكفاي االجساية 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

عنوانه(ا)  سقة  ع اس  الديد 

الرح ة  حي    380 رقم  س  سكتور 

سال 000   سال املغرب.

عنوانه(ا)  املعرجفي  عاسل  الديد 

 64 رقم  الح ام  سرب  ايوب  سيدي 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  بوهني  املهدي  الديد 

سجار ايت عتو العربي اكفاي االجساية 

مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   29 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 30039 .

104I

Bureau d’étude et conseil  

TIRES CONSTRUCTION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Bureau d›étude et conseil
 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla
MAROC

TIRES CONSTRUCTION شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
موالي اس اعيل رقم 48 الداخلة - 

73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 9819
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202     
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 TIRES  : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

.CONSTRUCTION
بناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
؛  الدكنية  جغي1  الدكنية  املباني 
جالخشب  امملنيوم  نجارة  أع ال 
لل هنيين  جالبيع  الشراء  ؛  جاملعدن 
نجارة  جتركيب  ججضع   ، جامفراس 
 ، جالنوافذ   ، جالبالستيك  امملنيوم 
 ، الزأاأية  جالواأهات   ، جالجدران 
جصياغة امقفال ، جامع ال املعدنية 
 ، جالزأاج   ، املعدنية  جاإلطارات   ،
؛  لإلزالة  القابلة  الهياكل  في  أغطية 
التجارة جاالستي1اس جالتصدير جأع ال 
الداخلية  جالت1كيبات  الديكور 
أ يع  جتنفيذ  تص يم  ؛  املختلفة 
املداحات  بتطوير  املتعلقة  املشاريع 
أي  جتنفيذ  جالخارأية  الداخلية 
هذا  جفي   ، بها  مرتبطة  لوأدتيات 
اإلطار ، توريد امثاث جما يتصل بها. 
الكهربائية  امع ال  أ يع  ؛  املواس 
جتركيب  جتركيب  إنجاز  العامة. 
جأي  جالهاتفية  الكهربائية  امنظ ة 

شبكة اتصاالت.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - الداخلة   48 موالي اس اعيل رقم 

73000 الداخلة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 100 الديد مح د االمين نافع  :  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
حصة   100   : براي  علي  الديد 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
نافع   االمين  مح د  الديد 
 02 92  العوسة  عنوانه(ا) املج وعة 
بلوك أ رقم 60 مركز بئ1 كندجز اجسرس 

74000 بئ1 كندجز  املغرب.
شارع  الديد علي براي عنوانه(ا) 
 1/44 رقم  الطوريس  الخالق  عبد 

الداخلة 73000 الداخلة  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
نافع   االمين  مح د  الديد 
 02 92  العوسة  عنوانه(ا) املج وعة 
بلوك أ رقم 60 مركز بئ1 كندجز اجسرس 

74000 بئ1 كندجز  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  االبتدائية بواسي الدهب  
نون15  202 تحت رقم 1885/2021.
101I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

SANEQ TRAV
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPERTS CONSULTING KHALSI
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SANEQ TRAV شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 
انتدرابي، رقم 4 ، شقة 0 ، 

الطابق 3، - 10000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

14683

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون  غشت  202   27

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SANEQ TRAV

أشغال     : غرض الشركة بإيجاز 

البناء ج امشغال املختلفة

است1اس & تصدير..

زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

انتدرابي، رقم 4 ، شقة 0 ، الطابق 

3، - 10000 مكناس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

مصطفى  البورخي�سي  الديد 

سرهم    00 بقي ة  حصة    .000   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

مصطفى  البورخي�سي  الديد 

حي  رقم  30   2 زنقة  عنوانه(ا) 

الوحدة   10000 مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

مصطفى  البورخي�سي  الديد 

حي  رقم  30   2 زنقة  عنوانه(ا) 

الوحدة   10000 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15  بتاريخ     ب كناس   التجارية 

 202 تحت رقم 4884.

106I
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FIDERSER

STE AGRICACH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDERSER

 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE

MAROC

STE AGRICACH  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة جساس 

أهان زاجية شارع بئ1 انزران ج شارع 

املغرب العربي الشقة 02  - 4200  

سيدي سلي ان املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   21

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. AGRICACH

التصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

االشغال  في  مقاجل  جاالستي1اس. 

املختلفة . التجارة.

اقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

جساس أهان زاجية شارع بئ1 انزران ج 

 -   02 الشقة  العربي  املغرب  شارع 

4200  سيدي سلي ان املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 340   : الديد اكويس نورالدين 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

 330   : املدتغفر  اح د  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديد نبيل الشاهد :  330 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

نورالدين  اكويس  الديد 
الرقم  التوسعي  االرشاس  عنوانه(ا) 

480 القنيطرة 4000  املغرب.
الديد اح د املدتغفر عنوانه(ا) 
  1 رقم   34 الزنقة  الغ اريين  حي 

سيدي سلي ان 4200  املغرب.
عنوانه(ا)  الشاهد  نبيل  الديد 
العشلوجي  سار  الدهبيين  سجار 

بلقصري 10 6  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد اكويس نورالدين عنوانه(ا) 
االرشاس التوسعي الرقم 480 4000  

القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بديدي سلي ان  بتاريخ 30 
نون15  202 تحت رقم 340/2021.

107I

CCGM

HYDRAMAT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

CCGM
 PLACE MOHAMED V IMM 13

 APPT 3 2eme ETG ، 26000،
SETTAT MAROC

HYDRAMAT شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 
امر�سي اقامة امسارسة  22 شارع 
ابراهيم الرجساني - 20390 الدار 

لبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 34388 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر  أكتوبر  202  في  3  املؤرخ 
حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
رأس الها  مبلغ    HYDRAMAT
مقرها  جعنوان  سرهم    .000.000
اقامة  امر�سي  الطابق  اإلأت اعي 
امسارسة  22 شارع ابراهيم الرجساني 
- 20390 الدار لبيضاء املغرب نتيجة 

حل  علي  الشركاء  أ يع  اتفاق   : ل 
الشركة.

زنقة  ج حدس مقر التصفية ب  3 
املح دية   288 0  - ح ان الفطواكي 

املغرب. 
ج عين:

ج  رشيد  نورالدين   الديد(ة) 
زنقة ح ان الفطواكي   عنوانه(ا)  3 
ك صفي  املغرب  املح دية   288 0

(ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 10 802.
108I

«LES FLEURS DE TANGER» شركة محدجسة 

املدؤجلية ذات شريك جحيد

LES FLEURS DE TANGER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 «LES FLEURS DE TANGER»
شركة محدجسة املدؤجلية ذات 

شريك جحيد
زنقة الفارابي إقامة الداحة رقم 2 

رقم 08 ، 90000، أصيلة املغرب
LES FLEURS DE TANGER شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 
الفارابي  8  إقامة  بالص الطابق 
امر�سي رقم   - 90000 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23443

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت  أكتوبر  202  في  2  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
الرح ن   عبد  (ة)  الديد  تفويت 
حصة اأت اعية من    .000 امشقر 

الديد  لفائدة   حصة    .000 أصل 
(ة) مح د االمين  خ ليطي بتاريخ  2 

أكتوبر  202.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون15   29 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 4 04 .
109I

امينة الطاهري موثقة بالدار البيضاء

 SOCIETE 
 INTERNATIONALE DE

«TOURISME « SARL

إعالن متعدس القرارات

امينة الطاهري موثقة بالدار 
البيضاء

283 شارع يعقوب املنصور الطابق 
الثاني مكتب رقم 2  ، 20000، 

الدار البيضاء املغرب
 SOCIETE INTERNATIONALE DE 
TOURISME « SARL» «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: مراكش 

شارع ح ان الفتواكي - مراكش 
املغرب - - مراكش  املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 32 0

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 08 يناير 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
لفائدة  بنكي1ان  علي  الديد  هبة 
من  أزءا  بنكي1ان  صوفية  الديدة 

حصصه، ما يعاسل 1.126 حصة
قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 
بنكي1ان  علي  الديد  جهب  اثبات 
جالديد عبد هللا اممين بنكي1ان أزءا 
   012 يعاسل  ما  حصصهم،  من 
صوفية  الديدة  لفائدة  حصة، 

بنكي1ان. 
عل0  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: تعيين مدير أديد جهي الديدة 

صوفية بنكي1ان
قرار رقم 4: الذي ينص عل0 مايلي: 

منح صالحية التوقيع
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قرار رقم 1: الذي ينص عل0 مايلي: 

النظام امسا�سي  في  لل واس  التعديل 

للشركة مع تغيي1 القانون امسا�سي

قرار رقم 6: الذي ينص عل0 مايلي: 

صالحيات من أأل اإلأراءات

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

4 ، ج6 ،   ،7  ،6 التعديل لل واس  ، 

في النظام امسا�سي للشركة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   21 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29931 .

1 0I

FIDUCIAIRE DU BUISSON

PAPERLAND ببرال ند
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU BUISSON

 27 شارع مح د الزرقطوني طابق 

4 شقة 9 ، 20010، الدار البيضاء 

املغرب

PAPERLAND ب15ال ند شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 3 زنقة 

أيت أجرير شارع موالي يوسف 

الطابق 2 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

124 37

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   04

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

PAPERLAND ب15ال ند.
غرض الشركة بإيجاز : بيع ج شراء 
إنشاء  املكتب،  أسجات  ج  مدتلزمات 
خدمات  تقديم  امنت1نت،  مواقع 
التدويق  ج  التواصل  في  اإلستشارة 

الرقمي..
زنقة   3  : االأت اعي  املقر  عنوان 
يوسف  موالي  شارع  أجرير  أيت 
البيضاء  الدار   20000  -  2 الطابق 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : الديدة س ي1ة ضعيف 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة س ي1ة ضعيف عنوانه(ا) 
رقم   3 طابق   3 ع ارة  اإلزسهار  سيار 
الدار البيضاء   20000 بوسكورة    1

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديدة س ي1ة ضعيف عنوانه(ا) 
رقم   3 طابق   3 ع ارة  اإلزسهار  سيار 
الدار البيضاء   20000 بوسكورة    1

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم  27 4.
1  I

FLASH ECONOMIE

JADMAR TRAVAUX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

JADMAR TRAVAUX شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 0  زنقة 

الحرية الطابق 3 الشقة رقم 1 - 
20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
123739

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   04
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.JADMAR TRAVAUX
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ، املتنوعة  التطوير  أع ال   ، البناء 
أع ال   ، الش دية  املواح  تركيب 
الدراسات   ، جالكهرباء  الشرب  مياه 
جتركيب  سراسة   ، لل باني  الفنية 
أع ال البناء   ، جإنجاز مشرجع الري 
امنشطة  جأ يع  املدنية  جالهندسة 
ترميم جتطوير جتخطيط   ، املداعدة 
الديكور   ، العام جالخاص املداحات 
جالتص يم  جالخارجي  الداخلي 

الداخلي.
زنقة    0  : عنوان املقر االأت اعي 
 -  1 رقم  الشقة   3 الطابق  الحرية 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

000.000.  سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد ع ر انضام  :  1.000 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديد عبد الكريم اعل0 :  1.000 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  انضام   ع ر  الديد 
شقة  اسكجور اقامة نهى ع ارة  0 
مراكش   40000   04 مج وعة   06

املغرب.
الديد عبد الكريم اعل0 عنوانه(ا) 
 80000 حي تليال رقم  272 تيكوين  

اكاسير املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  انضام   ع ر  الديد 
شقة  اسكجور اقامة نهى ع ارة  0 
مراكش   40000   04 مج وعة   06

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 99 802.
1 2I

TMR CAR

TMR CAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TMR CAR
 Avenue Med 5 Appart N°28,

 4eme Etage ، 90000، TANGER
MAROC

TMR CAR شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 2  
الطابق الدفلي قيدارية انزران 

شارع حافظ بن عبد البار رقم 27  
طنجة - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22247

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    1
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 TMR  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.CAR
تأأي1   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديارات بدجن سائق.
  2 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
انزران  قيدارية  الدفلي  الطابق 
  27 شارع حافظ بن عبد البار رقم 
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طنجة - 90000 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الطغا�سي  رضا  مح د  الديد 

سرهم    00 بقي ة  حصة    .000   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الطغا�سي  رضا  مح د  الديد 

رقم  3   3 كري ة  تجزئة  عنوانه(ا) 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  زجيتن  زكرياء  الديد 

 3 الشطر  الخليل  ابراهيم  مج ع 

طنجة   90000 طنجة  ع ارة  2 

طنجة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   29 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 248377.

1 3I

STE FIDU-LIDOU SARL

SOTRINTER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FIDU-LIDOU SARL

 N°35 AVENUE LALLA HASNA

 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME

 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC

SOTRINTER شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي :  الطابق 

االر�سي متجر رقم 6 زنقة بنغالسش 

شارع طانطا الزهور 2 طريق صفرج  

- 30000 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.49391

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 04 يوليوز 9 20 تقرر حل 
شركة ذات مدؤجلية   SOTRINTER
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم    0.000 رأس الها 
االر�سي  الطابق  اإلأت اعي   مقرها 
شارع  بنغالسش  زنقة   6 رقم  متجر 
 - صفرج   طريق   2 الزهور  طانطا 
30000 فاس املغرب نتيجة ل- عدم 

قيام الشركة بأي نشاط.
ج عين:

ج  العرج�سي  جفاء   الديد(ة) 
الدكارات   امزهر   زنقة   2 عنوانه(ا) 
(ة)  ك صفي  املغرب  فاس   30000

للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
9 20 جفي  الطابق  04 يوليوز  بتاريخ 
زنقة بنغالسش   6 االر�سي متجر رقم 
شارع طانطا الزهور 2 طريق صفرج  - 

30000 فاس املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    6 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 5149/21.
1 4I

COMPTASIG

 FAMILIALE DE
CONSTRUCTION

شركة التضامن
حل شركة

COMPTASIG
حي  الدالم بلوك 4  رقم 2 سيدي 
سلي ان ، 4200 ، سيدي سلي ان 

املغرب
 FAMILIALE DE

CONSTRUCTION شركة 
التضامن(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي  
الغ اريين  21 زنقة 10  - 4200  

سيدي سلي ان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2241

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون15  202    0 املؤرخ في 
 FAMILIALE DE التضامن  شركة 

مبلغ رأس الها    CONSTRUCTION
مقرها  جعنوان  سرهم    20.000
زنقة   21 الغ اريين   اإلأت اعي حي  
10  - 4200  سيدي سلي ان املغرب 
الديولة،   في   نقص    : ل  نتيجة 
عل0   كورنا   في1جس   جتداعيات  

نشاط الشركة.
حي   ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
  4200  -   10 زنقة   21 الغ اريين  

سيدي سلي ان النغرب. 
ج عين:

ج  العامري    مرجان   الديد(ة) 
رقم   07 املسجد زنقة  حي   عنوانه(ا) 
6 2 4200  سيدي سلي ان املغرب 

ك صفي (ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  سلي ان   بديدي  االبتدائية 

29 نون15  202 تحت رقم 336.
1 1I

COMPTASIG

 FAMILIALE DE
CONSTRUCTION

شركة التضامن
قفل التصفية

COMPTASIG
حي  الدالم بلوك 4  رقم 2 سيدي 
سلي ان ، 4200 ، سيدي سلي ان 

املغرب
 FAMILIALE DE

CONSTRUCTION شركة 
التضامن

جعنوان مقرها اإلأت اعي : حي 
الغ اريين  21  زنقة 10 - 4200  

سيدي سلي ان املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2241

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون15  202    0 املؤرخ في 
 FAMILIALE DE CONSTRUCTION
رأس الها  مبلغ  التضامن  شركة 

مقرها  جعنوان  سرهم    20.000
زنقة    21 الغ اريين   اإلأت اعي حي 
10 - 4200  سيدي سلي ان املغرب 
نتيجة لنقص في  الديولة،  جتداعيات 
في1جس  كورجنا  عل0 نشاط الشركة.

ج عين:
ج  العامري  مرجان   الديد(ة) 
07 رقم  عنوانه(ا) حي  املسجد  زنقة 
6 2 4200  سيدي سلي ان املغرب 

ك صفي (ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
حي  جفي  نون15  202    0 بتاريخ 
  4200  -  10 زنقة    21 الغ اريين  

سيدي سلي ان املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  سلي ان   بديدي  االبتدائية 

29 نون15  202 تحت رقم 337.
1 6I

LE PUBLICATEUR LEGAL

BST SUPPLY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

LE PUBLICATEUR LEGAL
التجزئة 6 الزنقة  1 رقم 8 ق.ج 

الدار البيظاء التجزئة 6 الزنقة  1 
رقم 8 ق.ج الدار البيظاء، 20410، 

الدار البيظاء املغرب
BST SUPPLY شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 3  زنقة 

القصر الطابق 1 رقم 0    املعاريف 
الدارالبيضاء 00 20 الدارالبيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.411849

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت  نون15  202    6 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
تفويت الديد (ة) عائشة   بوعياس 
أصل  من  اأت اعية  حصة    .000
(ة)  الديد  لفائدة   حصة    .000
نون15    6 بتاريخ  عيشور  مح د  

.202 
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 802210.

1 7I

D&D CAR

D&D CAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

D&D CAR
رقم 422 تجزئة 21 مارس بلوك ج ، 

70000، العيون املغرب
D&D CAR شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 422 
تجزئة 21 مارس بلوك ج العيون - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39   
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   23
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 D&D  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.CAR
تاأي1   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديارات.
عنوان املقر االأت اعي : رقم 422 
 - العيون  ج  بلوك  مارس   21 تجزئة 

70000 العيون املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 100   : سماني  املحجوب  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
 100   : الداجسي  مبارك  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد املحجوب سماني عنوانه(ا) 
زنقة القصابي رقم 4  000 8 كل يم 

املغرب.

الديد مبارك الداجسي عنوانه(ا) 
 70000 حي الفداء   02 رقم    6 زنقة 

العيون املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد املحجوب سماني عنوانه(ا) 
زنقة القصابي رقم 4  000 8 كل يم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   29 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 202 تحت رقم 3623/2021.

1 8I

BUSINESS CENTER.COM

BENAL PACK
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 20390، 

الدارالبيضاء املغرب

BENAL PACK شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 

املومن رقم 236 شارع باسكي اقامة 

ف8 الطابق الثاني  رقم 6، - 20390 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.470029

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم  نون15  202    7 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

«600.000 سرهم» أي من «00.000  

عن  سرهم»   700.000» إ 0  سرهم» 

أج  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 6 8024.

1 9I

COMPTASIG

ISRAE POUR VOLAILLE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

COMPTASIG

حي  الدالم بلوك 4  رقم 2 سيدي 

سلي ان ، 4200 ، سيدي سلي ان 

املغرب

ISRAE POUR VOLAILLE شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة(في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار  

الصيابرة - 4200  سيدي سلي ان 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 43

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون15  202   28 املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

مبلغ    ISRAE POUR VOLAILLE

جعنوان  سرهم    0.000 رأس الها 

الصيابرة  سجار   اإلأت اعي  مقرها 

املغرب  سلي ان  سيدي    4200  -

ج     ، الديولة  في   نقص    : نتيجة ل 

تداعيات  في  في1جس كورجنا .

سجار   ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

4200  سيدي سلي ان   - الصيابرة  

املغرب. 

ج عين:

ج  الصباري  بنعيس   الديد(ة) 

  4200 الصيابرة   سجار   عنوانه(ا) 

(ة)  سيدي سلي ان املغرب ك صفي 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  سلي ان   بديدي  االبتدائية 

30 نون15  202 تحت رقم  34.

120I

COMPTASIG

ISRAE POUR  VOLAILLE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

COMPTASIG
حي  الدالم بلوك 4  رقم 2 سيدي 
سلي ان ، 4200 ، سيدي سلي ان 

املغرب
ISRAE POUR  VOLAILLE شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : سجار  

الصيابرة - 4200  سيدي سلي ان 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2 43
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
21 غشت  202 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة   ISRAE POUR  VOLAILLE
مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 
جعنوان  سرهم    0.000 رأس الها 
الصيابرة  سجار   اإلأت اعي  مقرها 
املغرب  سلي ان  سيدي    4200  -
نتيجة لنقص  في الديولة، تداعيات  
في1جس  كورجنا عل0 نشاط  الشركة.

ج عين:
ج  الصباري  بنعي�سى    الديد(ة) 
  4200 الصيابرة  سجر   عنوانه(ا) 
(ة)  سيدي سلي ان املغرب ك صفي 

للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
سجار   جفي  غشت  202   21 بتاريخ 
سيدي سلي ان    4200  - الصيابرة 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  سلي ان   بديدي  االبتدائية 

30 نون15  202 تحت رقم 342.
12 I

SARL

SCHOOLTECH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
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SCHOOLTECH  شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 7  مكان 
تشارلز نيكول الطابق 7 رقم 2 - 

22200 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

363 61
في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   20 6 نون15   03
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. SCHOOLTECH
استي1اس   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الك بيوتر  أأهزة  جتجارة  جتصدير 

جأثاث املكاتب.
عنوان املقر االأت اعي : 7  مكان 
 -  2 رقم   7 الطابق  نيكول  تشارلز 

22200 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
حصة   900   : بدرفرات  الديد 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
حصة    00   : الديد زكريا فرات 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عين  عنوانه(ا)  بدرفرات  الديد 

سبع 22200 الدار البيضاء املغرب.
الديد زكريا فرات عنوانه(ا) عين 

سبع 22200 الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد زكريا فرات عنوانه(ا) عين 

سبع 22200 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  0 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15 6 20 تحت رقم 21478.
122I

SARL

SCHOOLTECH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
SCHOOLTECH شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 7  مكان 

تشارلز نيكول الطابق 7 رقم 2 - 
22000 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.363 61
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2020 يوليوز   20 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
تفويت الديد (ة) بدر  فرات 900 
  .000 أصل  من  اأت اعية  حصة 
حصة لفائدة  الديد (ة) زكريا فرات 

بتاريخ 20 يوليوز 2020.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 20 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم     .
123I

GLOFID

EATMEAT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

إنشاء فرع تابع للشركة

GLOFID
96  شارع الدفي1 بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 20300، الدار 
البيضاء املغرب

EATMEAT شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي البلدية 
القرجية زجياة سايس ساحل - 

24000 الجديدة
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 6981

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر  أكتوبر  202   21 في  املؤرخ 
تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 

الكائن  ج   EATMEAT التد ية 

بالعنوان ع الة تجزئة الدارالبيضاء- 

أنفا تجزئة سيدي بليوط زاجية زنقة 

 20000  - صدقي  مح د  ج  تونس 

املدي1  ج  املغرباملغرب  الدارالبيضاء 

من طرف الديد(ة) ع ار عبدالفتاح.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 802367.

124I

FIDUCIARE IITIMANE

STE LIYLA PALMIER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIARE IITIMANE

 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER ETAGE VN

FES ، 30000، FES MAROC

STE LIYLA PALMIER شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل 

رقم 1 سجار جالس معطل0 اعل0 عين 

الشقف فاس - 30000 فاس 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14761

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر  غشت  202   02 في  املؤرخ 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 

 STE LIYLA الوحيد  الشريك  ذات 

  00.000 PALMIER  مبلغ رأس الها 

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي محل 

عين  اعل0  معطل0  جالس  سجار   1 رقم 

الشقف فاس - 30000 فاس املغرب 

تصفية  املشارك  قرار   : ل  نتيجة 

الشركة.

ج حدس مقر التصفية ب محل رقم 

1 سجار جالس معطل0 اعل0 عين الشقف 

فاس - 30000 فاس املغرب. 

ج عين:

ج  الدنو�سي  مح د   الديد(ة) 

اقامة  الكتبية  شارع    0 عنوانه(ا) 

 30000 فاس  اي وزار  طريق  املدفر 

فاس املغرب ك صفي (ة) للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 0 13.

121I

ACS CONSEILS

LS PROMO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ACS CONSEILS

اقامة محفاظ زنقة الجزائر الطابق 

2 ، 00 26، برشيد املغرب

LS PROMO شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 39  م ر لال 

الياقوت الطابق 1 ع ارة س  - 26000 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37 487

الشريك  قرار  ب قت�سى 
الوحيداملؤرخ في 21 ماي  202 تقرر 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 

  LS PROMO ذات الشريك الوحيد 

مبلغ رأس الها 0.000  سرهم جعنوان 

مقرها اإلأت اعي 39  م ر لال الياقوت 

الدار   26000  - ع ارة س    1 الطابق 

نهاية   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

النشاط.

ج حدس مقر التصفية ب 39 م ر لال 

الياقوت الطابق 1 ع ارة س  - 26000 

الدار البيضاء املغرب. 
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ج عين:

الديد(ة)  الزين  رزقي ج عنوانه(ا) 
22 زنقة الط15ي الطابق االجل 26000 

(ة)  ك صفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  202 تحت رقم 781481.

126I

DARAA AUDIT

BEST ISOL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

DARAA AUDIT

 ROUTE BOUSKOURA  PROJET

 GREEN WORK IMM A N°7،

20000، الدار البيضاء املغرب

BEST ISOL شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 0  زنقة 

الحرية الطابق 3 شقة 1 - 20000  

الدار البيضاء  املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10 479

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر  شتن15  202   24 في  املؤرخ 

تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 

الكائن  ج   BEST ISOL التد ية 

االقلي ية  300،  الطريق  بالعنوان 

تجزئة  الصلب،  بالس  الصناعي  الحي 

28830  املح دية    - 06 ، الشالالت 

املغرب ج املدي1 من طرف الديد(ة) 

البدر البدراجي مح د .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 802381.

127I

FIDUCIARE IITIMANE

STE DATE ME AGRI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIARE IITIMANE

 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER ETAGE VN

FES ، 30000، FES MAROC

STE DATE ME AGRI  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 6 

شارع عبد الكريم بنجلون طريق 

فاس - 30000 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.63443

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 29 يوليوز  202 تقرر حل 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

 STE DATE ME الوحيد  الشريك 

  00.000 رأس الها  مبلغ     AGRI

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 

طريق  بنجلون  الكريم  شارع عبد   6

فاس - 30000 فاس املغرب نتيجة ل 

: قرار املشارك تصفية الشركة.

 6 رقم  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

طريق  بنجلون  الكريم  عبد  شارع 

فاس - 30000 فاس املغرب. 

ج عين:

ج  الدنو�سي   مح د    الديد(ة) 

اقامة  الكتبية  شارع    0 عنوانه(ا) 

 30000 فاس  اي وزار  طريق  املدفر 

فاس املغرب ك صفي (ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 2 13.

128I

N2M CONSEIL-SARL

PRIMIRO INITIATIVE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

PRIMIRO INITIATIVE شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
املدي1ة رقم 180 الطابق الثالث رقم 

01 - 62000 الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2 637

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  نون15  202    0 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
تفويت الديد (ة) زكرياء معزجزي 
00  حصة اأت اعية من أصل 400 
مصطفى  (ة)  الديد  لفائدة   حصة 

ابرجي بتاريخ 0  نون15  202.
تفويت الديد (ة) زكرياء معزجزي 
 400 حصة اأت اعية من أصل   10
اسامة  (ة)  الديد  لفائدة   حصة 

معزجزي بتاريخ 0  نون15  202.
أواس الحراجي  (ة)  تفويت الديد 
30  حصة اأت اعية من أصل 380 
اس اعيل  (ة)  الديد  حصة لفائدة  

امالح بتاريخ 0  نون15  202.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 26 نون15 

 202 تحت رقم 4486.
129I

WIDE CONSULTING

WEB MARKETING DESIGN
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WIDE CONSULTING
تجزئة الدهلي رقم 0  شارع ج 

املكتب 1 ، 90000، طنجة املغرب
 WEB MARKETING DESIGN

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الدهلي رقم 0  شارع ج املكتب 1  - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2 163

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  شتن15  202   21
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 WEB  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.MARKETING DESIGN
ال15مجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعلوماتية .
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 -   1 0  شارع ج املكتب  الدهلي رقم 

90000 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : رضوان  بوكامي1  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  رضوان  بوكامي1  الديد 
 6000 كايدين  تريو  شارع   76/013
 6000  - - شارلورجا  شارلورجا بلجيكا 

بلجيكا 6000 شارلورجا بلجيكا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  رضوان  بوكامي1  الديد 
 6000 كايدين  تريو  شارع   76/013
 6000  - - شارلورجا  شارلورجا بلجيكا 

بلجيكا 6000 شارلورجا بلجيكا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   01 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم  24766.
130I
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C.T.T.P CONSTRUCTION

C.T.T.P CONSTRCUTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

C.T.T.P CONSTRUCTION

0  زنقة الحرية الطابق الثالث 

الشقة رقم 1 الدار البيضاء  املغرب 

، 20000، الدار البيضاء املغرب

 C.T.T.P CONSTRCUTION

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 0  زنقة 

الحرية الطابق الثالث الشقة رقم 

1 الدار البيضاء  املغرب - 20000  

الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

123833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    0

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 C.T.T.P : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.CONSTRCUTION

غرض الشركة بإيجاز : 

املقاجل العام ملختلف امع ال أج 

تشييد املباني العامة أج الخاصة ؛

القيام بج يع امع ال اإلنشائية 

املدنية  جالهندسة  الحرف  لكافة 

جأع ال  جالطرق  الصحي  جالصرف 

البناء

الحفر  أع ال  بج يع  القيام 

جتدوية امرض؛الت1كيبات الكهربائية 

(الجهد املنخفض جالعا ي جاملتوسط 

، التكييف ، اإلنارة العامة جالهندسة 

املدنية) ، الدراسة ، الصيانة.

زنقة    0  : عنوان املقر االأت اعي 
 1 الحرية الطابق الثالث الشقة رقم 
الدار البيضاء  املغرب - 20000  الدار 

البيضاء  املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد                     أيت اجلحيان  
  00 بقي ة  حصة    .000   : اليزيد 

سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد                     أيت اجلحيان  
مج وعة  الدالم    اليزيد عنوانه(ا) 
التوسيع زنقة 32 رقم 6  اهل الغالم 
الدار البيضاء 20000  الدار البيضاء  

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
اليزيد  اجلحيان   أيت  الديد     
مج وعة  الدالم    عنوانه(ا) 
التوسيع زنقة 32 رقم 6  اهل الغالم 
الدار البيضاء 20000  الدار البيضاء  

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم -.

13 I

UNION BEST SOLUTIONS

H WORKS SERVICES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000
مراكش املغرب

H WORKS SERVICES شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة خالد 
بن الوليد ع ارة أ يلة رقم 2  أليز 

- 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2066 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  نون15  202   01

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 H  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.WORKS SERVICES

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء جاإلستشارات العقارية.

عنوان املقر االأت اعي : زنقة خالد 

بن الوليد ع ارة أ يلة رقم 2  أليز 

- 40000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : العلمي  هشام  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  العلمي  هشام  الديد 

الوليد ع ارة أ يلة  بن  زنقة خالد 

رقم 2  أليز 40000 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  العلمي  هشام  الديد 

الوليد ع ارة أ يلة  بن  زنقة خالد 

رقم 2  أليز 40000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   26 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم  2997 .

132I

RAHHALI CONSEIL

RICVER
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

RAHHALI CONSEIL

 lot al azzouzia marrakech  482

، 40000، Marrakech Maroc

RICVER شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي أملكيس 

2، فيال رقم 271، مراكش - 40000 

مراكش املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.  492 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم  يونيو  202   30 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»   3.187.100»

 3.637.100» إ 0  سرهم»   10.000»

تقديم حصص    : عن طريق  سرهم» 

نقدية أج عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   26 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29999 .

133I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE EL MEDTRANS CATALA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شارع مح د الخامس رقم 03 

الطابق الثاني خنيفرة ، 14000، 

خنيفرة املغرب

 STE EL MEDTRANS CATALA

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 30 

حي نرأس خنيفرة - 14000 خنيفرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4087
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون  أكتوبر  202   2 

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE EL : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.MEDTRANS CATALA

التصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

جااليدتي1اس -نقل االمتعة  املصحوبة 

جالغي1 مصحوبة .

عنوان املقر االأت اعي : تجزئة 30 

حي نرأس خنيفرة - 14000 خنيفرة 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد مح د تغاني  :  100 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

 100   : الديد عبد الص د تغاني 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  تغاني   مح د  الديد 

خنيفرة 14000 خنيفرة املغرب.

تغاني   الص د  عبد  الديد  

خنيفرة   14000 خنيفرة   عنوانه(ا) 

املغرب .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

تغاني   الص د  عبد  الديد  

خنيفرة   14000 خنيفرة  عنوانه(ا) 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   21 بتاريخ  االبتدائية بخنيفرة  

 202 تحت رقم 409.

134I

CONSEILS EVERNAGE

KY BRUSH

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N° 7

 IMM JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

KY BRUSH شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

املدار  رقم723  مراكش - 40000 

مراكش املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.791  

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

29 شتن15  202 تقرر حل  املؤرخ في 

 KY شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

  00.000 رأس الها  مبلغ    BRUSH

اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

 - مراكش  رقم723   املدار   تجزئة 

 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   40000

توقف النشاط التجاري.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

 40000  - مراكش  رقم723   املدار  

مراكش املغرب. 

ج عين:

ج  رضواني  كريم    الديد(ة) 

 38 بلوك  الجنوبي  م  س  عنوانه(ا) 

املغرب  مراكش   40000   1 8 رقم 

ك صفي (ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   29 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 30048 .

131I

ع ر بلغريب

 CENTRE AMINE PHYSIO
NEURO

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ع ر بلغريب
71 شارع الحدي ة مكاتب االطلس 

الطابق الثالث املكتب  2 ، 30000، 
فاس املغرب

 CENTRE AMINE PHYSIO
NEURO  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة أملاز 
املج وعة الدكنية  9 الع ارة 47 

رقم 28 طريق صفرج - 30000 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7042 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   2 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 CENTRE AMINE PHYSIO

. NEURO
مرجض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

.(KINESITHERAPEUTE) طبي
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الع ارة  أملاز املج وعة الدكنية  9 
 30000  - طريق صفرج   28 رقم   47

فاس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد أمين حياني زيت  :  000.  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد أمين حياني زيت  عنوانه(ا) 
أبل ميشليفن الن1أس س    2 رقم 

30000 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد أمين حياني زيت عنوانه(ا) 
أبل ميشليفن الن1أس س    2 رقم 

30000 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 5371/21.

136I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

«CITRON 2 PLUS»
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

«CITRON 2 PLUS» شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

سيدي أح يدة، سيدي علي بن 

ح دجش - 00 24 أزمور املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 88 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   22

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.«CITRON 2 PLUS»

فالحة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 - للغي1.  البضائع  نقل   - الحوامض. 

كراء امليات.
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سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 
بن  علي  سيدي  أح يدة،  سيدي 

ح دجش - 00 24 أزمور املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 100   : بنقبال  مصطفى  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديد عبد الجليل بنقبال :  100 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد مصطفى بنقبال عنوانه(ا) 
أزمور   24 00 سرب الدعيدي،   ،36

املغرب.
بنقبال  الجليل  عبد  الديد 
شارع  بلفقي1،  إقامة  عنوانه(ا)   ، 

الدويس 24000 الجديدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد مصطفى بنقبال عنوانه(ا) 
أزمور   24 00 سرب الدعيدي،   ،36

املغرب
بنقبال  الجليل  عبد  الديد 
شارع  بلفقي1،  إقامة  عنوانه(ا)   ، 

الدويس 24000 الجديدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 29 نون15 

 202 تحت رقم 97 27.
137I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 FORMATION OPERATION»
-ET CONSEILS»FOPCO

إعالن متعدس القرارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

 FORMATION OPERATION ET»
 -CONSEILS»FOPCO

«شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: 1، تجزئة 
النجد - 24000 الجديدة املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.  913
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 نون15  202
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
تفويت الديد يونس خالد يحيى    -
  000  ) في الشركة  أ يع حصصه 
سرهم    00 بقي ة  إأت اعية  حصة 
لفائدة الديد عبد الدالم  للحصة) 
اليحديني. تعيين الديد عبد الدالم 
بعد  للشركة  ك دي1  اليحديني 

استقالة الديد يونس خالد يحيى.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
ينص  الذي   :6-7- 4 رقم  بند 
البنوس الخاصة بحصص  عل0 مايلي: 
الدالم  عبد  الشركاء:الديد 
إأت اعية  حصة    000 اليحديني: 
تعيين  للحصة.  سرهم    00 بقي ة 
الديد عبد الدالم اليحديني ك دي1 

جحيد للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 29 نون15 

 202 تحت رقم 89 27.
138I

FIDUCIARE IITIMANE

STE SNOUSSI AGRI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIARE IITIMANE
 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER ETAGE VN
FES ، 30000، FES MAROC

STE SNOUSSI AGRI  شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 6 
شارع عبد الكريم بنجلون طريق 

فاس - 30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.610 1

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
02 غشت  202 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
 STE SNOUSSI الوحيد  الشريك 
  00.000 رأس الها  مبلغ     AGRI
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 
طريق  بنجلون  الكريم  شارع عبد   6
فاس املغرب نتيجة   30000  - فاس 
تصفية  الوحيد  الشريك  قرار   : ل 

الشركة .
 6 رقم  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
طريق  بنجلون  الكريم  عبد  شارع 

فاس - 30000 فاس املغرب. 
ج عين:

ج  الدنو�سي  مهدي   الديد(ة) 
اقامة  الكتبية  شارع    0 عنوانه(ا) 
 30000 فاس  اي وزار  طريق  املدفر 

فاس املغرب ك صفي (ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 3 13.
139I

SOCIETE FIDAV SARL

SOMAV-YOTRA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة الدعديين ع ارة 3  شقة 3 

املدينة الجديدة ، 10000، مكناس 
املغرب

SOMAV-YOTRA شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي كراج   ج 
2 رقم 2   تجزئة سنبلة املنصور - 

10000 مكناس املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.13  3

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 07 شتن15  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
2   تجزئة سنبلة  2 رقم  «كراج   ج 
املغرب»  مكناس   10000  - املنصور 
 4 بزنقة  «املحل التجاري الكائن   إ 0 
مكناس    10000  - حي اممل   28 رقم 

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   23 بتاريخ  ب كناس   التجارية 

 202 تحت رقم 6 10.
140I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

STE LEGNANO TRAVAUX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE IBN ROCHD
شارع الحدن الثاني رقم  8 حي 

 avenue سيطا سوق الدبت
 hassan 2 n°81 cité suta souk

sebt، 23550، سوق الدبت املغرب
 STE LEGNANO TRAVAUX

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : تجزئة 
الخي1 4 الرقم 249 الطابق االجل 

سوق الدبت - 23110 سوق الدبت 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.31 9
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل  نون15  202    9 املؤرخ في 
شركة   STE LEGNANO TRAVAUX
ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
  00.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
الطابق   249 الرقم   4 الخي1  تجزئة 
سوق   23110  - االجل سوق الدبت 
القدرة  لعدم  نتيجة  املغرب  الدبت 

عل0 تحقيق هدف الشركة.
ج عين:

ج  عنان  مح د   الديد(ة)  
اجالس  ماركدن  سجار  عنوانه(ا) 
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سوق الدبت املغرب   23110 زمام  

ك صفي (ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

تجزئة  جفي  نون15  202    9 بتاريخ 
االجل  الطابق   249 الرقم   4 الخي1 

سوق الدبت - 23110 سوق الدبت 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

26 نون15  202 تحت رقم 309.

14 I

FIDUCIARE IITIMANE

STE DOMAINE MIKOU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIARE IITIMANE

 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER ETAGE VN

FES ، 30000، FES MAROC

STE DOMAINE MIKOU شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي مخزن 
رقم   رقم 342 اقامة عزيزة عين 

الشقف فاس - 30000 فاس 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18899

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 29 يوليوز  202 تقرر حل 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

 STE DOMAINE الوحيد  الشريك 

  00.000 رأس الها  مبلغ    MIKOU

اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
اقامة عزيزة   342 رقم  مخزن رقم   

فاس   30000  - فاس  الشقف  عين 

املشارك  قرار   : ل  نتيجة  املغرب 

تصفية الشركة.

ج حدس مقر التصفية ب مخزن رقم 
  رقم 342 اقامة عزيزة عين الشقف 

فاس - 30000 فاس  املغرب. 

ج عين:

الديد(ة) ع اس  ميكو ج عنوانه(ا)  
شارع كاالفون حي املدتشفى   4 رقم 

الطابق الشقة سار بيضاء0  20000 

(ة)  ك صفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 1300.

142I

AXE CONSEIL

چرين اليف بارا
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AXE CONSEIL

 APPART N° 06 IMM 33

 AVENUE GHANDI CITE

 DAKHLA AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

چرين اليف بارا

 شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 94 

مكرر بلوك ج8  شارع الفرابي حي 

الداخلة اكاسير  - 80600  اكاسير  

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

49341

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  يونيو  202    8

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
چرين   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

اليف بارا.
: بيع املواس  غرض الشركة بإيجاز 

الشبه طبية.
 94 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
حي  الفرابي  شارع  ج8   بلوك  مكرر 
اكاسير     80600  - اكاسير   الداخلة 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 30.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 300   : الديدة فاط ة الطغاري  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الطغاري   فاط ة  الديدة 
حي    37 رقم   7 الداخلة  عنوانه(ا) 
ت ارة    0 60 الجيش االجساية ت ارة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الطغاري   فاط ة  الديدة 
حي    37 رقم   7 الداخلة  عنوانه(ا) 
ت ارة    0 60 الجيش االجساية ت ارة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15  بتاريخ  0  باكاسير   التجارية 

 202 تحت رقم 07038 .
143I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

غدا�سي فيت

GHISSASSI VET 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
81  شارع زرقطوني اقامة 

الزرقطوني الطابق الداسس ، 
00 20، الدار البيضاء املغرب

 GHISSASSI VET غدا�سي فيت
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة ا 

إقامة ياس ين زنقة عين حرجسة - 
20000 الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.40262
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 02 نون15  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
عين  زنقة  ياس ين  إقامة  ا  «ع ارة 
البيضاء  الدار   20000  - حرجسة 
تانديفت  جاس  زنقة   1» إ 0  املغرب» 
الدار   20000  - الدفلي   الطابق 

البيضاء  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 339 80.
144I

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

جيمون ايب هوب
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE COMPTA
PRECISION

 N° 103 AVENUE ABDELLAH
 GUENNOUN CITE SALAM ،

80000، AGADIR MAROC
أي ون ايب هوب شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة رقم 
13 ع ارة فلوريدا 9  الطابق 1 

شارع الحدن الثاني - 80000 اكاسير 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24769
الشريك  قرار  ب قت�سى 
غشت  202   03 في  الوحيداملؤرخ 
مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 
رأس الها  مبلغ  هوب   ايب  أي ون 
مقرها  جعنوان  سرهم   20.000
ع ارة   13 رقم  شقة  اإلأت اعي 
1 شارع الحدن  الطابق    9 فلوريدا 
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80000 اكاسير املغرب نتيجة  الثاني - 

ل : عدم جأوس زبناء الست رار النشاط 

التجاري.

شقة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
رقم 13 ع ارة فلوريدا 9  الطابق 1 

شارع الحدن الثاني - 80000 اكاسير 

املغرب. 

ج عين:

ج  امبارك  صالح   الديد(ة) 
حي   383 زنقة    4 رقم  عنوانه(ا) 

املغرب  اكاسير   80000 الخيام 

ك صفي (ة) للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

  9 فلوريدا  ع ارة   13 رقم  شقة   :

الطابق 1 شارع الحدن الثاني اكاسير 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   30 بتاريخ  باكاسير   التجارية 

 202 تحت رقم 06224 .

141I

FIDUSCAL

NOVOLIGHT

إعالن متعدس القرارات

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 32 

 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

NOVOLIGHT «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: تجزئة 

اشراف 4 الطابق االر�سي حي 

اللي ون الدارالبيضاء - 90 20 

الدارالبيضاء املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.29 19 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

2020 تم اتخاذ  28 سأن15  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

الذي  بيع الحصص:  قرار رقم   

ينص عل0 مايلي: •قام  الديد أسامة 

سينارببيع 60 باملئة  من هذه الحصص 

بقي ة  ألف حصة    (60.000) أي    ،

00.00  سرهم لكل منها لصالح شركة 

«DINVEST».  عدس الحصص املباعة 

ستون ألف (60.000) حصة  بقي ة 

00.00  سرهم للواحدة ، ب بلغ ستة 

ماليين (6.000.000.00 سرهم).

الرأس املال الجديد:   2 قرار رقم 

الج ع  قرر  مايلي:  عل0  ينص  الذي 

العام حجز الحصص املحدسة أسناه 

أسامة  التا ي:الديد  املقت1حات  في 

ا 0  باالضافة  حصة    40.000 سينار 

شركة  DINVEST  60.000حصة اي 

ما مج وعه  00.000 

مدي1  تعيين  اعاسة   3 رقم  قرار 

تم   مايلي:  عل0  ينص  الذي  اإلسارة: 

غي1  لفت1ة  الشركة  إسارة  تفويض 

محدجسة للديد أسامة سينار

اإلسارة:  صالحيات   4 رقم  قرار 

تت تع اإلسارة  الذي ينص عل0 مايلي: 

جالتصرف  اإلسارة  صالحيات  بأجسع 

للتصرف   ، تحفظ  أج  قيوس  سجن   ،

باسم الشركة جنيابة عنها في ا يتعلق 

بج يع امطراف  في أ يع الظرجف ، 

مع مراعاة الصالحيات التي يخصصها 

القانون للج ع العام العاسي.

االمضاء:  صالحيات   1 رقم  قرار 

الذي ينص عل0 مايلي: قامت الشركة 

باعطاء الديد أسامة سينار مدؤجلية 

التوقيع في أ يع الع ليات املالية 

الشكل  تحويل   6 رقم  قرار 

مايلي:  عل0  ينص  الذي  القانوني: 

سات  شركة  من  الشركة  تحويل  تم 

الشريك  من  املحدجسة  املدؤجلية 

مدؤجلية  ذات  شركة  ا 0   الوحيد 

محدجسة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل0 مايلي: 

مداه ات

بند رقم 7: الذي ينص عل0 مايلي: 
رأس ال الشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ     بالدار البيضاء   التجارية 

ف15اير  202 تحت رقم 761237.

146I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

DAK CONTRAV
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA MAROC

DAK CONTRAV شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املدي1ة 
2، شلرع عبد الرحيم بوعبيد، رقم 

01 - 73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 9903

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   26
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 DAK  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.CONTRAV
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء، الطاقات املتجدسة 
الـتجــاريـة  الـعـ ـلـيـات  جكــذلـك كــل 
املـنـقــوالت الـعـقـاريـة ج  ج الـصـنـاعـيـة، 
مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـيـة 
أج غيـر مـبـاشـرة بامنـشـطـــة املـذكــــورة 

أعـــــاله.
عنوان املقر االأت اعي : حي املدي1ة 
رقم  شلرع عبد الرحيم بوعبيد،   ،2

01 - 73000 الداخلة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : زجهي1   عث ان  الديد 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  زجهي1   عث ان  الديد 
 41800 تغزجت   نخرطان  اكديم 

تنغي1  املغرب .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  زجهي1   عث ان  الديد 
 41800 تغزجت   نخرطان  اكديم 

تنغي1    املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  االبتدائية بواسي الدهب  

نون15  202 تحت رقم 920 .
147I

M2 BUSINESS

JAN PRO SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M2 BUSINESS
 APPT N°3 ETAGE 1 UNITE
 II N°197 CM DAOUDIATE

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

JAN PRO SARL AU شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة 29 
ع ارة 46 اقامة الزيتون محاميد 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 20131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    0
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 JAN  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PRO SARL AU
تثبيت   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ج  الت15يد  النظ ة  الصحي  الصرف 

اشغال الت1صيص.
 29 : شقة  عنوان املقر االأت اعي 
محاميد  الزيتون  اقامة   46 ع ارة 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد بن ارس عبد الرزاق :  100 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الرزاق  عبد  بن ارس  الديد 
املح دية  التعاجنية  سجار  عنوانه(ا) 
مراكش   40000 تحناجت  الغواتيم 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الرزاق  عبد  بن ارس  الديد 
املح دية  التعاجنية  سجار  عنوانه(ا) 
مراكش   40000 تحناجت  الغواتيم 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   23 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29806 .

148I

FOGHAL GESTION SARL AU

 CASHPLUS ZAGHBA
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOGHAL GESTION SARL AU
 IMM 37 APPT 21 AV MLY

 RACHID ATLAS ، 30000، FES
MAROC

 CASHPLUS ZAGHBA SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 

أجطابوعبان- املركز- تيدة  - 34226 
تاجنات املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    7
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
.CASHPLUS ZAGHBA SARL AU

جسيع،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تحويل امموال ج الخدمات املالية..

 : االأت اعي  املقر  عنوان 
أجطابوعبان- املركز- تيدة  - 34226 

تاجنات املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد عبد الكبي1 الزغبة :  000.  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الزغبة  الكبي1  عبد  الديد 
عنوانه(ا) سجار املصابحة أجطابوعبان 

تيدة 34226 تاجنات املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الزغبة  الكبي1  عبد  الديد 
عنوانه(ا) سجار املصابحة أجطابوعبان 

تيدة 34226 تاجنات املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   30 بتاريخ  االبتدائية بتاجنات  

 202 تحت رقم 9  .
149I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

كازاكوب

KAZACUBE 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
81  شارع زرقطوني اقامة 

الزرقطوني الطابق الداسس ، 
00 20، الدار البيضاء املغرب

كازاكوب KAZACUBE شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 82 زنقة 
سومية حي النخيل الشقة رقم 30 - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.40264

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 7  شتن15  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
«82 زنقة سومية حي النخيل الشقة 
البيضاء  الدار   20000  -  30 رقم 
مح د  شارع   ،44» إ 0  املغرب» 
2  - 20000 الدار  س يحة، الطابق 

البيضاء  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 340 80.
110I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

REMARA ريمارا
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

ذات  شركة   REMARA ري ارا 
املدؤجلية املحدجسة

املدؤجلية  محدجسة  شركة 
رأس الها300.000 سرهم

بن  مح د  زنقة  االأت اعي:  املقر 
رقم 4،  إقامة   ، املراك�سي  ابراهيم 
 - الثالث  الطابق   1 رقم  الشقة 

الدارالبيضاء
املصاسقة عل0 هبة حصص

العام  الج ع  ب قت�سى محضر   .I
ري ارا  شركة  لشركاء  االستثنائي، 
 28 REMARA SARL،بتاريخ  ش.م.م 

أكتوبر 202،ت ت املصاسقة عل0 ما 

يلي:

طرف  من  حصة    410 هبة   •

الديد بوبكر لحلو لفائدة ابنه الديد 

ابراهيم لحلو 
القانون  7من  البند  •تغيي1 

امسا�سي للشركة

الضبط  بكتابة  اإليداع  تم   .II

باملحك ة التجارية بالدار البيضاء يوم 

22 نون15 202 تحت رقم 09  80

تم إيداع التصريح بتعديل   .III

يوم  السجل التجاري بالدار البيضاء 

22 نون15  202 تحت رقم 40047.

ب ثابة اعالن

11 I

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

فريكو تودغا ترانس انتر
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FIDUCIAIRE COMPTA

PRECISION

 N° 103 AVENUE ABDELLAH

 GUENNOUN CITE SALAM ،

80000، AGADIR MAROC

فريكو توسغا ترانس انت1 شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 71 

تجزئة ايت سعيد - 10 86 ايت 

ملول املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 913

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل  نون15  202  املؤرخ في    

فريكو توسغا ترانس انت1 شركة ذات 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

  00.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 

ايت   86 10  - 71 تجزئة ايت سعيد 

ملول املغرب نتيجة اللتوقف النهائي 

الخارج عن االراسة للنشاط التجاري.
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ج عين:

ج  عدي  ح اني   الديد(ة) 
71 تجزئة ايت سعيد  عنوانه(ا) رقم 

ك صفي  املغرب  ملول  ايت   86 10

(ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

 71 جفي رقم  نون15  202  بتاريخ    
تجزئة ايت سعيد - 10 86 ايت ملول 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   30 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

 202 تحت رقم 2129.

112I

KARIMI CONSEIL

FB AUDIT ET COSEIL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

KARIMI CONSEIL

9  زنقة أبل هابري الخيام 2 ، 

80000، اكاسير املغرب

FB AUDIT ET COSEIL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

االجل مركز سيدي بيبي اشتوكة ايت 

باها  - 87274 سيدي بيبي املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2219 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  ف15اير  202   03

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 FB  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AUDIT ET COSEIL

ج  إنشاء   : غرض الشركة بإيجاز 

تتبع الشركات.

الطابق   : االأت اعي  املقر  عنوان 

االجل مركز سيدي بيبي اشتوكة ايت 

باها  - 87274 سيدي بيبي املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد العربي بكاس :  333 حصة 
بقي ة 00  سرهم للحصة .

حصة   333   : الديد مح د فازا 
بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديد رحال كريمي :  334 حصة 
بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بكاس  العربي  الديد 
الفتح  تجزئة   04 رقم   06 بلوك 

14 86 ايت ملول املغرب.
الديد مح د فازا عنوانه(ا) سجار 
تيزنيت   81 32 تيغمي  اسباح ان 

املغرب.
الديد رحال كريمي عنوانه(ا) رقم 
17 زنقة االمام الشافعي حي القدس 

80000 اكاسير املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  بكاس  العربي  الديد 
الفتح  تجزئة   04 رقم   06 بلوك 

14 86 ايت ملول املغرب
الديد مح د فازا عنوانه(ا) سجار 
تيزنيت   81 32 تيغمي  اسباح ان 

املغرب
الديد رحال كريمي عنوانه(ا) رقم 
17 زنقة االمام الشافعي حي القدس 

80000 اكاسير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس  بتاريخ  0  االبتدائية بانزكان  

 202 تحت رقم 112.
113I

STREET BUSINESS CENTER

YU MOROCCO

إعالن متعدس القرارات

STREET BUSINESS CENTER
ع ارة رقم 0 ، رقم 7، زنقة الحرية، 

أليز، مراكش ، 40000، مراكش 
املغرب

YU MOROCCO «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: رقم  3، 

سرب أديد، باب سكالة - - مراكش  

املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 2840

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 7  شتن15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

الذي ينص عل0  قرار رقم امجل: 

يبلغ  الذي  املال  رأس  زياسة  مايلي: 

حالًيا ثالثة ماليين (3،000،000.00) 

سرهم ليصبح أربعة جعشرجن مليوًنا 

 (24،900،000.00) ألف  جتدع ائة 

جاحد  مبلغ  سمج  خالل  من  سرهم 

ألف  جتدع ائة  مليوًنا  جعشرين 

مأخوذ  سرهم    (21،900،000.00(

من الحداب الجاري للشريك.

الذي ينص عل0  قرار رقم الثاني: 

ب بلغ  املال  رأس  تخفيض  مايلي: 

جتدع ائة  مليون  عشر  خ دة 

من  سرهم   (15،900،000.00) ألف 

املت1اك ة  الخدائر  استيعاب  أأل 

الدنوية  جامليزانية  الحدابات  في 

جإثباًتا  مارس  202.  املختت ة في  3 

اآلن  املال  رأس  تحديد  تم   ، لذلك 

 (9.000.000.00) عند تدعة ماليين 

سرهم.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل0  ينص  الذي  امجل:  رقم  بند 

تم  الدابقة  للقرارات  تبعا  مايلي: 

تحيين النظام امسا�سي للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15    7 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29622 .

114I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE CONTA DRAA SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE CONTA DRAA SARL شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : قصر 
اسرير مدغرة الراشيدية - 12000 

الراشيدية املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 2349

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون15  202   20 املؤرخ في 
شركة   STE CONTA DRAA SARL
مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 
جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي قصر اسرير مدغرة 
الراشيدية   12000  - الراشيدية 

املغرب نتيجة الالزمة.
ج عين:

الديد(ة) الراي  مح د ج عنوانه(ا) 
الراشيدية 12000 الراشيدية املغرب 

ك صفي (ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
قصر  جفي  نون15  202   20 بتاريخ 
 12000  - الراشيدية  مدغرة  اسرير 

الراشيدية املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 30 نون15 

 202 تحت رقم 186.
111I

NJ BUSINESS

STE ENERGIE NORD
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
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FES maroc
STE ENERGIE NORD شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة 

قطعة 1 رقم 891 عوينات الحجاج-
فاس-املغرب - 30080 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
70417

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   02
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ENERGIE NORD
االستي1اس   : غرض الشركة بإيجاز 
املواس  بالج لة  بيع  التصديرج  ج 

الكهربائية .
شقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
891 عوينات الحجاج- 1 رقم  قطعة 
فاس-املغرب - 30080 فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

 100   : لحري�سي  مح د  الديد 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

 100   : الركيز  ابراهيم  الديد 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

 100  : لحري�سي  مح د  الديد 
بقي ة 00  سرهم.

 100  : الركيز  ابراهيم  الديد 
بقي ة 00  سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد مح د لحري�سي عنوانه(ا) 
زجاغة   الوفاق  حي  ب  بلوك   371

30020 فاس املغرب.
عنوانه(ا)  الركيز  ابراهيم  الديد 
زجاغة   الوفاق  حي  ب  بلوك   212

30020 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد مح د لحري�سي عنوانه(ا) 
زجاغة   الوفاق  حي  ب  بلوك   371

30020 فاس املغرب
عنوانه(ا)  الركيز  ابراهيم  الديد 
زجاغة   الوفاق  حي  ب  بلوك   212

30020 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   30 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 1420.

116I

FOGHAL GESTION SARL AU

MUNCHEN TRANS SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FOGHAL GESTION SARL AU
 IMM 37 APPT 21 AV MLY

 RACHID ATLAS ، 30000، FES
MAROC

MUNCHEN TRANS SARL شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 8 زنقة 
6 بلوك 3 حي سيدي بوظهر - 30020 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

70383
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   01
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MUNCHEN TRANS SARL
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الوطني ج الدج ي لألمتعة غي1 مصاحبة 
-نقل البضائع - اآلستي1اس ج التصدير.
 8 رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - حي سيدي بوظهر   3 بلوك   6 زنقة 

30020 فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

100 حصة    : الديد عزيز كايدي 
بقي ة 00  سرهم للحصة .

حصة   100   : الديد أواس شكر 
بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد عزيز كايدي عنوانه(ا) رقم 
حي سيدي بوظهر   3 بلوك   6 زنقة   8

30020 فاس املغرب.
الديد أواس شكر عنوانه(ا) شارع 
رجما    22 00 م ب   36 أ كزاتي رقم 

إيطاليا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد عزيز كايدي عنوانه(ا) رقم 
حي سيدي بوظهر   3 بلوك   6 زنقة   8

30020 فاس املغرب
الديد أواس شكر عنوانه(ا) شارع 
رجما    22 00 م ب   36 أ كزاتي رقم 

إيطاليا
الديدة صفاء بندح ان عنوانه(ا) 
قطاع س ع ارة ب 8 الطابق 3 شقة 
1  البداتين  10020 مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 7 13.
117I

سيوان موثق امستاذ علي الراجي

FRONTRAD
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة
سيوان موثق امستاذ علي الراجي
264، شارع الوازيس، إقامة 

الن1أس، الطابق االجل، رقم 4، 
الدار البيضاء، املغرب ، 20210، 

الدار البيضاء املغرب
FRONTRAD شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 81  شارع 
حدن بن ثابت حي الزهرة برشيد - 

00 26 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 186 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   01

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FRONTRAD

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري ج بصفة عامة كل الع ليات 

غي1  العقارية،  الصناعية،  التجارية، 

بصفة  املرتبطة  جاملالية  العقارية 

بامنشطة  مباشرة  غي1  أج  مباشرة 

أن  امل كن  من  التي  أج  املذكورة 

جكذا كل  تدهل تحقيقها جتطويرها، 

املباشرة،  جغي1  املباشرة  املداه ات 

كيف ا كانت طبيعتها في املقاجالت التي 

لها نفس النشاط أج أنشطة مشابهة. 

.

  81  : االأت اعي  املقر  عنوان 

الزهرة  حي  ثابت  بن  حدن  شارع 

برشيد - 00 26 برشيد املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  : الراجي   مهدي  الديد  الديد  

سرهم   10.000 بقي ة  حصة   100

للحصة .
الخضاري   ايوب  الديد  الديد  

سرهم   10.000 حصة بقي ة   100   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الراجي   مهدي  الديد  الديد  
حي  زيدجن  ابن  زنقة    2 عنوانه(ا) 

برشيد   26 00 برشيد  الوحدة 

املغرب.
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الخضاري   ايوب  الديد  الديد  
عنوانه(ا) 81  شارع حدان بن ثابت 
برشيد   26 00 برشيد  الزهراء  حي 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الراجي  مهدي  الديد  الديد  
حي  زيدجن  ابن  زنقة    2 عنوانه(ا) 
برشيد   26 00 برشيد  الوحدة 

املغرب
الخضاري   ايوب  الديد  الديد  
عنوانه(ا) 81  شارع حدان بن ثابت 
برشيد   26 00 برشيد  الزهراء  حي 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   08 بتاريخ  ب15شيد   االبتدائية 

 202 تحت رقم 810 .

118I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE SKITIOUI CAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE SKITIOUI CAR شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 9   
شارع الح يديين ب.م.ع - 10000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14807

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   08
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE SKITIOUI CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديارات بدجن سائق.
عنوان املقر االأت اعي : رقم 9   
 10000  - ب.م.ع  الح يديين  شارع 

مكناس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : الديد الجراري مح د 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد الجراري مح د عنوانه(ا) 
ب.م.ع  مكرر   40 رقم  العين  حي 

10000 مكناس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد الجراري مح د عنوانه(ا) 
ب.م.ع  مكرر   40 رقم  العين  حي 

10000 مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   29 بتاريخ  ب كناس   التجارية 

 202 تحت رقم 42 1.
119I

ADVOLIS

DIGITAL BUTTERFLY

إعالن متعدس القرارات

ADVOLIS
 N°19,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،
60000، oujda MAROC

DIGITAL BUTTERFLY «شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: زاجية 
شارع استقالل جطريق ابن رشد 
ع ارة املهندسين الطابق الرابع - 

60000 جأدة املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.34267

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 29 أكتوبر  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل0  ينص  الذي  رقم  0:  قرار 
سرجي�سي  نورس  الديد  فوت  مايلي: 
200 حصة اأت اعية لصالح الديد 
فوت الديد نورس   - مهدي خليفي. 
اأت اعية  حصة    10 سرجي�سي 

لصالح الديد عزالعرب خليفي 
عل0  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
العام  الج ع  أعضاء  اتفق  مايلي: 
سرجي�سي  نورس  الديد  مغاسرة  عل0 
منصبه  من  جاستقالته  للشركة 
ك دي1 مشارك جبذلك يكون الديد 
الوحيد  املدي1  خليفي  الدين  صالح 

للشركة
عل0  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 
العام  الج ع  اعضاء  اتفق  مايلي: 
القانون  تحيين  عل0  جباالأ اع 

االسا�سي للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
الذي  بند رقم القانون االسا�سي: 
القانون  تحيين  مايلي:  عل0  ينص 

االسا�سي
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   22 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

 202 تحت رقم 4008.

160I

FICOMPTA

ABA ISMAIL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

FICOMPTA
 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE
FES ، 30000، FES MAROC

ABA ISMAIL شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي الشقة 
الكائنة برقم 224 أ  تجزئة باب 
امندلس تغات  - 30000 فاس 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.63219
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت  نون15  202  في  0  املؤرخ 
نشاط  إ 0  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
- منعش عقاري.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون15   30 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 1397.
16 I

موثقة

PRESTIGIO CAR RENTAL
إعالن متعدس القرارات

موثقة
رقم 27 ع ارة افران 2 شارع الحدن 

الثاني اكاسير، 80000، اكاسير 
املغرب

PRESTIGIO CAR RENTAL «شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: حي سيدي 

مح د بلوك 2 رقم 42  - - اكاسير 
املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.23937
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في    غشت  202 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 
عل0  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  مايلي: 
باكاسير  مسجل   11/08/2021
اإليداع  سجل   24/09/2021 في 
  32 10 باالستخالص  أمر   ،31798
االأت اعي  املقر  نقل   •
للشركة ا 0 العنوان االتي: حي سيدي 

مح د بلوك 2 رقم 42 اكاسير
عل0  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
امسا�سي  النظام  تحيين  مايلي: 
 PRESTIGIO CAR » للشركة املد اة
شركة ذات مدؤجلية      «   RENTAL
 ، جحيد  شريك  ذات  محدجسة 
رأس الها 00.000,00  سرهم ج مقرها 
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االأت اعي الكائن حي سيدي مح د 
بلوك 2 رقم 42 اكاسير

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل0  ينص  الذي   :4 رقم  بند 

املد اة  الشركة  مقر  حدس  مايلي: 

   «   PRESTIGIO CAR RENTAL  »

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

مح د  سيدي  حي  ب  جحيد  شريك 
بلوك 2 رقم 42 اكاسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   26 بتاريخ  باكاسير   التجارية 

 202 تحت رقم 07424 .

162I

CABINET BENISSA

INOXREDA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BENISSA

 Avenue Hafid Ibn Abdelbar

 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème étage N° 15

 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc

INOXREDA شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي    شارع 

فاس االقامة 6, طنجة - 90000 

طنجة املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.78287

الشريك  قرار  ب قت�سى 
الوحيداملؤرخ في 09 نون15  202 تقرر 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 

  INOXREDA الوحيد  الشريك  ذات 

سرهم    00.000 رأس الها  مبلغ 

شارع  اإلأت اعي     مقرها  جعنوان 

 90000  - طنجة   ,6 االقامة  فاس 

توقف   : ل  نتيجة  املغرب   طنجة 

نشاط الشركة.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

شارع االسريدية  الشريف االسري�سي, 
رقم 2 - 90000 طنجة  املغرب . 

ج عين:

الديد(ة) سالل  الغريم ج عنوانه(ا) 

طنجة   ,6 االقامة  فاس  شارع     

(ة)  ك صفي  طنجة املغرب    90000

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   30 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 0474 .

163I

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

STE GOOD TIRE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

 N°65 AV GHANDI  CITE

 DAKHLA AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

STE GOOD TIRE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

 OP AL جعنوان مقرها اإلأت اعي

 BARAKA L28 GH3A APT 5

 HAY HASSANI CASABLANCA -

20410 الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.48 763

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 1  نون15  202 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

 OP AL BARAKA L28 GH3A APT»

 1 HAY HASSANI CASABLANCA

إ 0  املغرب»  الدار البيضاء   - 20410

134 سيدي يحيى  «تجزئة خالد رقم 
زعي1  - 12 2  زعي1  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 96499.
164I

AFC PARTENAIRE

 ATLAS TRAVAUX
 INGÉNIERIE ET
CONSTRUCTION

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AFC PARTENAIRE
 APP 16 IMM F218 OPERATION

 NAJD RTE DE SIDI GHANEM
 MARRAKECH MARRAKECH،
40000، MARRAKECH maroc

 ATLAS TRAVAUX INGÉNIERIE
ET CONSTRUCTION شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة 
رقم 6  ع ارة اف 8 2 تجزئة 

النجد طريق سيدي غانم مراكش - 
400000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 20181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   28
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 ATLAS : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها
 TRAVAUX INGÉNIERIE ET

.CONSTRUCTION
غرض الشركة بإيجاز : أع ال بناء 

أج تشييد متنوعة
زخرفة أج زخرفة الشقق

تاأر مواس بناء
استي1اس جتصدير.

شقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

تجزئة   2 8 اف  ع ارة    6 رقم 

 - النجد طريق سيدي غانم مراكش 

400000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : ياسين   صبار  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ياسين   صبار  الديد 

الشقة    1 اقامة سيار النخيل ع ارة 

مراكش   40000 الدالم  رياض   3

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  ياسين   صبار  الديد 

اقامة سيار النخيل ع ارة 1  الشقة 3 

رياض الدالم 40000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   24 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 39 3 .

161I

cabinet nabil el azouzi

ITAPHARMA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

cabinet nabil el azouzi

 Rue jbal ELAYACHI IMM 28

 2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،

10100، RABAT MAROC

ITAPHARMA شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل 

التجاري   ج 2 الطابق امر�سي طريق 

القنيطرة تجزئة رياض املحيط رقم 

6 بوشوك سال - 0 0   سال املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27313
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ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم  يونيو  202   07 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

«400.000 سرهم» أي من «600.000 

عن  سرهم»    .000.000» إ 0  سرهم» 

سيون  مع  مقاصة  إأراء    : طريق 

الشركة املحدسة املقدار ج املدتحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر    4 بتاريخ  بدال   االبتدائية 

 202 تحت رقم 37136.

166I

cabinet nabil el azouzi

ORTIS MAROC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

cabinet nabil el azouzi

 Rue jbal ELAYACHI IMM 28

 2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،

10100، RABAT MAROC

ORTIS MAROC شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 942  

االحد حي النهضة الرباط - 0 02  

الرباط املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6 329

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم  نون15  202   03 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»   2.000.000»

«2.000.000 سرهم» إ 0 «4.000.000 

مقاصة  إأراء    : طريق  عن  سرهم» 

مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج 

املدتحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   29 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

 202 تحت رقم  2007 .

167I

FIDAUDIT

R&S GROUP
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDAUDIT

  67AVENUE HASSAN SEGHIR

 2EME ETAGE ، 20090،

CASABLANCA MAROC

R&S GROUP شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 64 زنقة 

عبدهللا املديوجني  - 20210 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

123393

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   01

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 R&S  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GROUP

غرض الشركة بإيجاز : تجارة بيع 

املواس الغذائية العامة جاملتنوعة.

التوزيع العام جاملتنوع جالتدليم.

استي1اس املنتجات الغذائية العامة 

جاملتنوعة..
زنقة   64  : عنوان املقر االأت اعي 

الدار   20210  - املديوجني   عبدهللا 

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

حصة   100   : أنس  رنين  الديد 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

 100   : مح وس  سعوس  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

 8 عنوانه(ا)  أنس  رنين  الديد 
شارع عبد اللطيف بن قدجر شقة   

20200 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  مح وس  سعوس  الديد 
الدار   20200 زيراجي  شارع    29 

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
 8 عنوانه(ا)  أنس  رنين  الديد 
شارع عبد اللطيف بن قدجر شقة   

20200 الدار البيضاء املغرب
عنوانه(ا)  مح وس  سعوس  الديد 
الدار   20200 زيراجي  شارع    29 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم -.
168I

fiduciaireborjcompta

لو كونطور دي اربر
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي1 نشاط الشركة

fiduciaireborjcompta
 n98 ter rue de fes qi agadir ،

80000، AGADIR MAROC
لو كونطور سي اربر  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي   مكرر 
شارع  41 لزميكال املوظفين - 

80000 اكاسير املغرب.
تغيي1 نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.39 8 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
8  أكتوبر  202 تم تغيي1  املؤرخ في 
النباتات  «تاأر  من  الشركة  نشاط 
«تاأر القصب  إ 0   » الزينة بالج لة 

بالتقديط

الغدائية  النباتية  املنتجات  تاأر 

الطبيعية «.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   24 بتاريخ  باكاسير   التجارية 

 202 تحت رقم   074 .

169I

fiduciaireborjcompta

بيبينياغ املستقبل
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaireborjcompta
 n98 ter rue de fes qi agadir ،

80000، AGADIR MAROC
بيبينياغ املدتقبل  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي ارض 
فالحية جاقعة بدجار ت رسيط ايت 

ملول  - 86310 انزكان  املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
24777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    0
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : بيبينياغ 

املدتقبل .
غرض الشركة بإيجاز : مشتل.

ارض   : االأت اعي  املقر  عنوان 
ايت  ت رسيط  بدجار  جاقعة  فالحية 

ملول  - 86310 انزكان  املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : الديدة مزجز حفيظة  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)   الديدة مزجز حفيظة  
شقة    16 رقم   02 االمان  إقامة 
انزكان    86310 الدشي1ة انزكان    03

املغرب.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)   الديدة مزجز حفيظة  

شقة    16 رقم   02 االمان  إقامة 

انزكان    86310 الدشي1ة انزكان    03

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15    7 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

 202 تحت رقم 2442.

170I

CABINET NORD ASSISTANCE

BOCOMOR

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

CABINET NORD ASSISTANCE

 AV MOHAMED V, RÉSD. 40

 DOUNIA, BLOC B, Bureau 8 ،

TANGER ،90000 املغرب

BOCOMOR شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

سيدي مح د بن عبد هللا إقامة 

أي نة ب رقم 69 - 90000 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.84  9

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  أكتوبر  202   07 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

 ROSA ANA (ة)  الديد  تفويت 

حصة   MELO GONZALEZ 410

حصة    .000 أصل  من  اأت اعية 

 VIRGILIO JOSE (ة)  الديد  لفائدة  

07 أكتوبر  بتاريخ   AGUSTI RIVERA

.202 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون15  بتاريخ     بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 247823.

17 I

CABINET NORD ASSISTANCE

BOCOMOR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي1 أديد للشركة

CABINET NORD ASSISTANCE

 AV MOHAMED V, RÉSD. 40

 DOUNIA, BLOC B, Bureau 8 ،

TANGER ،90000 املغرب

BOCOMOR  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

سيدي مح د بن عبد هللا إقامة 

أي نة ب رقم 69 - 90000 طنجة 

املغرب.

تعيين مدي1 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.84  9

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 07 أكتوبر  202 تم تعيين 

الديد(ة)  للشركة  أديد  مدي1 

 AGUSTI RIVERA VIRGILIO JOSE

ك دي1 آخر

تبعا لقبول استقالة املدي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15  بتاريخ     بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 247823.

172I

STE FURAMIC SARL

STE BASSIDI ELEC SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة 

STE FURAMIC SARL
زاجية شارع الفتواكي جابن الخطيب 

ع ارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

3 ، 60000، جأدة املغرب

STE BASSIDI ELEC SARL  شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي تجزئة املي1 

علي حي الوحدة الزنقة اج 9 رقم 8  - 

60000 جأدة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29433

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 6  نون15  202 ت ت إضافة 
إ 0 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :
الحدائق  جصيانة  زراعة  مقاجل 

جاملداحات الخضراء.
مقاجل تنظيف .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون15   22 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

 202 تحت رقم 3387.
173I

STE FURAMIC SARL

 STE TRANS NET
MESSAGERIE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
توسيع نشاط الشركة 

STE FURAMIC SARL
زاجية شارع الفتواكي جابن الخطيب 

ع ارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 
3 ، 60000، جأدة املغرب

  STE TRANS NET MESSAGERIE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي 36 زنقة 
أبي فرآس  - 60000 جأدة آملغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2869 
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  أكتوبر  202   28 في  املؤرخ 
نشاط  إ 0  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
الع ال  عن  البحث  خدمة 

جالتسجيل في املدارس جالجامعات.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون15   28 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

 202 تحت رقم 4016.
174I

STE FURAMIC SARL

STE FURAMIC sarl
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

STE FURAMIC SARL
زاجية شارع الفتواكي جابن الخطيب 

ع ارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

3 ، 60000، جأدة املغرب
STE FURAMIC sarl شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي زاجية زنقة 
ابن الخطيب جشارع الفطواكي ع ارة 
مختاري الطابق 6   - 60000 جأدة 

املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 7 11

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في  0 نون15  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
جشارع  الخطيب  ابن  زنقة  «زاجية 
   6 الطابق  مختاري  ع ارة  الفطواكي 
«ع ارة  إ 0  جأدة املغرب»   60000  -
الدوق املغطى بلوك أ الطابق الثالث 
جأدة    60000  -   31 أ  رقم  شقة 

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15  بتاريخ  0  بوأدة   التجارية 

 202 تحت رقم 4097.
171I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

GIVE ME TECH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU
SINA

4 2 شارع إبن سينا ، 0 202، الدار 
البيضاء املغرب

GIVE ME TECH شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 4 2 شارع 

إبن سينا - 0 202 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.48 761
الشريك  قرار  ب قت�سى 
نون15  202   04 في  الوحيداملؤرخ 
مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 
 GIVE محدجسة ذات الشريك الوحيد
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  0.000 مبلغ رأس الها    ME TECH
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
الدار   202 0  - 4 2 شارع إبن سينا 
قرار   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

الشريك الوحيد.
ج حدس مقر التصفية ب 4 2 شارع 
البيضاء  الدار   202 0  - سينا  إبن 

املغرب. 
ج عين:

ج  لخلوف  ع ر   الديد(ة) 
 N°214 Rue Paul Roger عنوانه(ا) 
Noyon France 60400 ك صفي (ة) 

للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 802201.
176I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

COSM›UP
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU
SINA

4 2 شارع إبن سينا ، 0 202، الدار 
البيضاء املغرب

COSM›UP شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 4 2 شارع 

إبن سينا - 0 202 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.344133
الشريك  قرار  ب قت�سى 
الوحيداملؤرخ في 1  نون15  202 تقرر 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 
  COSM’UP الوحيد  الشريك  ذات 
سرهم    00.000 رأس الها  مبلغ 

4 2 شارع  جعنوان مقرها اإلأت اعي 
البيضاء  الدار   202 0  - سينا  إبن 
الشريك  قرار   : ل  نتيجة  املغرب 

الوحيد .
ج حدس مقر التصفية ب 4 2 شارع 
البيضاء  الدار   202 0  - سينا  إبن 

املغرب. 
ج عين:

لواش  عبدالرح ن    الديد(ة)  
 N°36 avenue saint عنوانه(ا)  ج 
 Eugène  31000 Oran Algérie

ك صفي (ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 802206.
177I

BEST COMPTA SARL

 COMPANIA DE COMERCIO
HISPANO MARROQUI

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

BEST COMPTA SARL
 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE N° 7 ، 93000،
TETOUAN MAROC

 COMPANIA DE COMERCIO
HISPANO MARROQUI شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 
الزاجية القاسيرية رقم 38 - 93000 

تطوان  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.20399

الشريك  قرار  ب قت�سى 
غشت  202    9 في  الوحيداملؤرخ 
مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 
 COMPANIA DE COMERCIO

مبلغ    HISPANO MARROQUI
جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 
الزاجية  زنقة  اإلأت اعي  مقرها 
تطوان    93000  -  38 القاسيرية رقم 
املغرب نتيجة ل : عدم الحصول عل0 

رخصة االستغالل .
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
 93000  -  38 الزاجية القاسيرية رقم 

تطوان املغرب. 
ج عين:

الديد(ة) رجث   باريطو راموس ج 
عنوانه(ا) زنقة الزاجية القاسيرية رقم 
38  93000 تطوان املغرب ك صفي 

(ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 
 38 رقم   القاسيرية  الزاجية  زنقة   :

تطوان
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
7  شتن15  بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 202 تحت رقم 3691.

178I

N.FOUAD & ASSOCIES

OM.COM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

N.FOUAD & ASSOCIES
 RUE SOUMAYA RES

 SHEHRAZADE 3 ETG 5 N 22
 PALMIERS CASABLANCA RUE
 SOUMAYA RES SHEHRAZADE

 3 ETG 5 N 22 PALMIERS
 CASABLANCA، 20000،

Casablanca Maroc
OM.COM شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي الدار 

البيضاء - رقم 8 مكرر شارع قدجر 
العلمي إقامة حدناء - 20200 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 9668 

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 3  أكتوبر  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
مكرر شارع   8 رقم   - «الدار البيضاء 
قدجر العلمي إقامة حدناء - 20200 
«الدار  إ 0  املغرب»  البيضاء  الدار 
شارع أبو زيد   ،   16 رقم   - البيضاء 
الطابق   ،  3 رقم  مكتب   ، ساسج�سي 
الدار   20000  - املعارف   ، امجل 

البيضاء  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 802419.

179I

CABINET BENISSA

BOKASBA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

CABINET BENISSA
 Avenue Hafid Ibn Abdelbar
 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème étage N° 15
 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc
BOKASBA  شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة(في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

فاط ة الزهراء . شارع سيدي اح د 
التيجاني رقم 0  - 90000 طنجة 

املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6247 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر  أكتوبر  202   21 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
BOKASBA   مبلغ رأس الها 00.000  
حي  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
شارع سيدي اح د   . فاط ة الزهراء 
طنجة   90000  -   0 رقم  التيجاني 
نشاط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب  

الشركة.
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ج حدس مقر التصفية ب حي فاط ة 
الزهراء . شارع سيدي اح د التيجاني 
رقم 0  محل رقم   . طنجة - 90000 

طنجة املغرب . 
ج عين:

بوقصبة   عبد الكريم    الديد(ة) 
 . الزهراء  فاط ة  حي  عنوانه(ا)  ج 
شارع سيدي اح د التيجاني رقم 0  
(ة)  ك صفي  طنجة املغرب    90000

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    6 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 0030 .

180I

االستاس مح د لطفي

«TEXBEL»
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي1 أديد للشركة

االستاس مح د لطفي
36 شارع الجيش امللكي اقامة فضا ء 
2000 الطابق الرابع فاس ، 30000، 

فاس املغرب
«TEXBEL»  شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 28   الحي 

الصناعي سيدي ابراهيم فاس - 
30000 فاس املغرب.

تعيين مدي1 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 471
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين  نون15  202   21 املؤرخ في 
مدي1 أديد للشركة الديد(ة) الديد 
الديد  الزكاري  بالخياط  مح د 

اسريس بالخياط الزكاري ك دي1 آخر
تبعا إلقالة مدي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   30 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 5389/2021.

18 I

COMPTAMED

VENCHIC COFFEE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

COMPTAMED

 BAB ANASSI 2 GH 04 4 EME

 ETAGE AHAL ALGHLAM CASA

 ، 200000، CASABLANCA

MAROC

VENCHIC COFFEE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زاجية شارع 

اإلمام املو�سي جعبد اللطيف بن 

قدجر رقم 2 الدار البيضاء - 20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

448813

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   20 9 نون15    2

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.VENCHIC COFFEE

غرفة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشاي جمطعم بدعر ثابت.
زاجية   : االأت اعي  املقر  عنوان 

شارع اإلمام املو�سي جعبد اللطيف 

 - البيضاء  الدار   2 رقم  قدجر  بن 

20000 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 400   : لحري�سي  عاسل  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

 300   : بومدتي  مطيع  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

حصة   300   : عزيز  زكي  الديد 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  لحري�سي  عاسل  الديد 
تجزئة ليل0   رقم كليفورنيا البيضاء 

20000 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  بومدتي  مطيع  الديد 
بولو  بولو  اقامة  الصاجن  زنقة   6 
البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب.
اقامة  الديد زكي عزيز عنوانه(ا) 
حدائق ماأوريل ع ارة  س 4 رقم 22 
 20000 4 عين الشق البيضاء  طابق 

الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  لحري�سي  عاسل  الديد 
تجزئة ليل0   رقم كليفورنيا البيضاء 

20000 الدار البيضاء املغرب
عنوانه(ا)  بومدتي  مطيع  الديد 
بولو  بولو  اقامة  الصاجن  زنقة   6 
البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15 9 20 تحت رقم -.
182I

AFC PARTENAIRE

AZIPLOM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFC PARTENAIRE
 APP 16 IMM F218 OPERATION

 NAJD RTE DE SIDI GHANEM
 MARRAKECH MARRAKECH،
40000، MARRAKECH maroc

AZIPLOM شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار زاجية 
ت دال اجالس يحيى زاكورة - 40000 

زاكورة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3693

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  نون15  202   01

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AZIPLOM

: أع ال أج  غرض الشركة بإيجاز 

إنشاءات متنوعة

جمقاجل  الداخلي  التص يم 

التخطيط

الت1كيبات الكهربائية

سباك

استي1اس ج تصدير.

عنوان املقر االأت اعي : سجار زاجية 

 40000  - زاكورة  يحيى  اجالس  ت دال 

زاكورة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الطويل  الفتاح  عبد  الديد 

سرهم    00 بقي ة  حصة    .000   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الطويل  الفتاح  عبد  الديد 

عنوانه(ا) سجار زاجية ت دال اجالس يحيى 
زاكورة 40000 زاكورة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الطويل  الفتاح  عبد  الديد 

عنوانه(ا) سجار زاجية ت دال اجالس يحيى 
زاكورة 40000 زاكورة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15    1 بتاريخ  االبتدائية بزاكورة  

 202 تحت رقم 378.

183I
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CCP

STAR HOME SAKANE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CCP

 ANG BD IBN TACHFINE A

 COTE DE ACIMA  RES FATIM

 EZZAHRA 07 ETG 3 BUR 9

CASABLANCA الدار البيضاء، 

CASABLANCA MAROC ،20320

STAR HOME SAKANE شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 23  شارع 

عقبة ابن نافع حي املح دي عين 

الدبع ، الدار البيضاء. - 20320 

maroc .الدار البيضاء

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1 2649

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  يونيو  202     

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STAR  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.HOME SAKANE

التطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 

العقاري بكافة اشكاله .

عنوان املقر االأت اعي : 23  شارع 

عين  املح دي  حي  نافع  ابن  عقبة 

 20320  - البيضاء.  الدار   ، الدبع 

.maroc .الدار البيضاء

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد الوركة زكرياء :  330 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديد الوركة طارق :  330 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

 340   : الديدة الوهابي فاط ة    
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الوركة زكرياء  الديد  
20000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

.maroc
عنوانه(ا)  طارق  الوركة  الديد 
20000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

.maroc
الديدة الوهابي فاط ة  عنوانه(ا) 
20000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

.maroc
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  زكرياء  الوركة  الديد 
20000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

maroc
عنوانه(ا)  طارق  الوركة  الديد 
20000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

maroc
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت  202 تحت رقم 789097.

184I

TY CONSULTING

CHTIOUI ARCHITECTS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،
20140، CASABLANCA MAROC
CHTIOUI ARCHITECTS شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 24 شارع 
خريبكة  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
122881

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   0 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CHTIOUI ARCHITECTS
النشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املع اري جالهند�سي.
24 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
البيضاء  الدار   20000  - خريبكة  

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  10.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 -

  100  : مح د  الشتوي  الديد 
بقي ة 00  سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد الشتوي مح د عنوانه(ا) 
 27 82 الخضراء  املدينة   68 فيال 

بوسكورة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد الشتوي مح د عنوانه(ا) 
 27 82 الخضراء  املدينة   68 فيال 

بوسكورة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 39841.
181I

سيوان االستاذ أكرم زهي1 موثق ب راكش

I.M.C PARTNERS TRADING
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

سيوان االستاذ أكرم زهي1 موثق 
ب راكش

شارع عبد الكريم الخطابي ع ارة 
رقم 08 شقة رقم 0  الطابق الثالث 

، 40000، مراكش املغرب

 I.M.C PARTNERS TRADING

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي  اكيوض، 

إقامة عبي1 2، م ج3، ع ارة رقم 

  ، الطابق الرابع ، شقة رقم 81 - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 20101

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  نون15  202   04

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 I.M.C  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.PARTNERS TRADING

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

كل أع ال البناء. 

إستي1اس ج التصدير.

املشاركة أج أخذ حصص في أ يع 

الشركات أج املقاجالت ج شراء القيم ج 

الدندات.

عنوان املقر االأت اعي :  اكيوض، 

رقم  ع ارة  ج3،  م   ،2 عبي1  إقامة 

 -  81 ، شقة رقم  الطابق الرابع   ،  

40000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد أنوار شعيب :  200 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
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  : الديد ابن املجاهد عبد الفتاح 

200 حصة بقي ة 00  سرهم للحصة 

الديد محدن محدن مصطفى :  

200 حصة بقي ة 00  سرهم للحصة

200 حصة    : الديد امز ي يونس 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

  : اندف  منصف  مح د  الديد 

200 حصة بقي ة 00  سرهم للحصة 

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

 49 الديد أنوار شعيب عنوانه(ا) 

حي الغول اقامة سلمى أليز  40000 

مراكش املغرب.

الفتاح  عبد  املجاهد  ابن  الديد 

  8 شقة  مليح  بن  اقامة  عنوانه(ا) 
زاجية شارع م الحدن ج زنقة االمام 

مراكش   40000 علي الحي الشتوي  

املغرب.

الديد محدن محدن مصطفى 

  4 ا  ع ارة  نفيس  اقامة  عنوانه(ا) 

 40000 الفا�سى   عالل   01 الشقة 

مراكش املغرب.

الديد امز ي يونس عنوانه(ا) 841 

شارع مح د الداسس حي االسريدية 

3  20000 الدارالبيضاء املغرب.

اندف  منصف  مح د  الديد 

 4 1 عنوانه(ا) تجزئة الشرف ع ارة 

مراكش   40000  3 الشقة  الطابق   

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

 49 الديد أنوار شعيب عنوانه(ا) 

حي الغول اقامة سلمى أليز  40000 

مراكش املغرب

الفتاح  عبد  املجاهد  ابن  الديد 

  8 شقة  مليح  بن  اقامة  عنوانه(ا) 
زاجية شارع م الحدن ج زنقة االمام 

مراكش    40000 علي الحي الشتوي  

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   23 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29780 .

186I

M2 BUSINESS

 MINDEVS GLOBAL

SERVICES SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

M2 BUSINESS

 APPT N°3 ETAGE 1 UNITE

 II N°197 CM DAOUDIATE

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 MINDEVS GLOBAL SERVICES

SARL AU شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي :  رقم 2 

مكرر زنقة ابو سابو شارع مالي عبد 

هللا  - 40000 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.96063

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في  0 غشت  202 تقرر حل 

 MINDEVS GLOBAL SERVICES

مدؤجلية  ذات  شركة   SARL AU

محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 
مكرر زنقة   2 رقم  مقرها اإلأت اعي  

ابو سابو شارع مالي عبد هللا  - 40000 

مراكش املغرب نتيجة لعدم تحقيق 

غرض  الشركة.

ج عين:

الدجهاني  مح د امين   الديد(ة) 

 491 رقم  ا   3 املدي1ة  عنوانه(ا)  ج 

(ة)  40000 مراكش املغرب ك صفي 

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
 2 رقم  جفي   غشت  202  بتاريخ  0 

مكرر زنقة ابو سابو شارع مالي عبد 

هللا  - 4000 مراكش املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15   26 بتاريخ  التجارية ب راكش  

 202 تحت رقم 29972 .

187I

M2 BUSINESS

MINDEVS  SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

M2 BUSINESS

 APPT N°3 ETAGE 1 UNITE

 II N°197 CM DAOUDIATE

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

MINDEVS  SARL AU شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : سجار 

علي بن ايعيش املرابطين رقم 36 - 

40000 مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.11493

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في  0 سأن15  202 تقرر حل 

شركة ذات   MINDEVS  SARL AU

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

  00.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

 -  36 علي بن ايعيش املرابطين رقم 

40000 مراكش املغرب نتيجة لعدم 

تحقيق غرض الشركة.

ج عين:

الدجهاني  مح د امين   الديد(ة) 

 491 رقم  ا   3 املدي1ة  عنوانه(ا)  ج 

(ة)  40000 مراكش املغرب ك صفي 

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ  0 سأن15  202 جفي سجار علي 

بن ايعيش املرابطين رقم 36 - 4000 

مراكش املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   30 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 30068 .

188I

LEADER FINANCE

AMAL BUGGY QUAD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE APPT  N° 2
 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AMAL BUGGY QUAD  شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 

الباهية بلوك 1 الطابق التالث شقة 
رقم 3 حي حداني مراكش - 40000 

مراكش  املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  123

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  شتن15  202   20
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 AMAL : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

. BUGGY QUAD
ء  كرا   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امأهزة الرياضية.
إقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
1 الطابق التالث شقة  الباهية بلوك 
 40000  - 3 حي حداني مراكش  رقم 

مراكش  املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الحكيم  عبد  علي  ابن  الديد 
سرهم    00 بقي ة  حصة    .000   :

للحصة .
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

الحكيم  عبد  بنعلي  الديد 
االطلس  زنقة  الهنا  سار  عنوانه(ا) 
مراكش   الش ا ي  النخيل  تافراطة 

40000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الحكيم  عبد  بنعلي  الديد 
االطلس  زنقة  الهنا  سار  عنوانه(ا) 
مراكش   الش ا ي  النخيل  تافراطة 

40000 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
4  أكتوبر  بتاريخ  التجارية ب راكش  

 202 تحت رقم 28138 .

189I

LEADER FINANCE

AILETRANS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE APPT  N° 2
 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AILETRANS  شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 
امجل رقم 2 ع ارة 120 املنار 3 

ع لية الشرف مراكش - 40000 
مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 20029

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   08
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. AILETRANS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلرساليات.

الطابق   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 3 املنار   120 ع ارة   2 رقم  امجل 

 40000  - مراكش  الشرف  ع لية 

مراكش  املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد عبد الوهاب شكري :  100 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

 100   : القر�سي  فيصل  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
شكري  الوهاب  عبد  الديد 

296 تجزئة بوعكاز امتداس  عنوانه(ا) 

مراكش   40000 مراكش  املحاميد 

املغرب.

الديد فيصل القر�سي عنوانه(ا) 

  6 3  ع ارة  أبواب مراكش منطقة 

أ الشقة 6  مراكش 40000 مراكش 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
شكري  الوهاب  عبد  الديد 

296 تجزئة بوعكاز امتداس  عنوانه(ا) 

مراكش   40000 مراكش  املحاميد 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   04 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 7  29 .

190I

امغار عبد الغافور

 KARIM AMINE ET AMANI
TRANS

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
توسيع نشاط الشركة 

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

  الطابق االجل تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب

 KARIM AMINE ET AMANI
TRANS شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها االأت اعي شارع 
ح ص الطوابل رقم 1 تطوان - 

93000 تطوان املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2381 

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت  نون15  202    7 في  املؤرخ 
نشاط  إ 0  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
النقل الشخ�سي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون15   26 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 202 تحت رقم 7006.

19 I

ASMAA MEDIA GROUP

BEKKAOUI MATERIEL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرجمي بلوك 39 الرقم 

20 ال15نو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

BEKKAOUI MATERIEL شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 36 شارع 

عبدهللا بن ياسين الطابق االجل 
شقة 2 - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.213893

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  نون15  202   03 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
الدالم  عبد  (ة)  الديد  تفويت 
000.  حصة اأت اعية من  البكاجي 
أصل 000.  حصة لفائدة  الديد (ة) 
مح د  مجيج بتاريخ 03 نون15  202.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 800468.

192I

امغار عبد الغافور

BIG PUB
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تغيي1 تد ية الشركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

  الطابق االجل تطوان ، 93000، 
تطوان املغرب

BIG PUB شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي شارع 9 
ب كيتان تطوان - 93000 تطوان 

املغرب.
تغيي1 تد ية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
21319

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تغيي1  نون15  202   09 املؤرخ في 
إ 0   «BIG PUB» تد ية الشركة من 

. «ERGOTEL»
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   23 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 202 تحت رقم 6960.

193I

FIDACTIVE

ATLANTIS BAY

إعالن متعدس القرارات

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 3 &4  2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC

ATLANTIS BAY «شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: مكتب 

رقم س 4- الطابق الرابع بلوك -س حي 
تال15أت  - 80000 اكاسير  املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
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رقم التقييد في السجل التجاري: 
.38033

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 7  نون15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  -: الذي ينص عل0 مايلي: 
إضافة نشاط «الت1جيج الدياحي» إ 0 

الغرض الرئي�سي للشركة ؛
عل0  ينص  الذي   :-2 رقم  قرار 
للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل   - مايلي: 
العنوان  إ 0  القديم  عنوانه  من 
شارع تطوان رقم   21 الجديد بلوك 
1 ج6 الطابق الثالث  33 مكتب رقم 

الحي املح دي اكاسير
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 
منعش   » في  الشركة  نشاط  يت ثل 
بيع   » سياحي»  «منعش  عقاري» 

املنقوالت»  
بند رقم 1: الذي ينص عل0 مايلي: 
عنوان املقر اإلأت اعي للشركة : بلوك 
21 شارع تطوان رقم 33 مكتب رقم 
الطابق الثالث الحي املح دي  ج6   1

اكاسير  
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15  بتاريخ  0  باكاسير   التجارية 

 202 تحت رقم 07471 .

194I

ASHAM  MOHAMED

ماي ب ت ب
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ASHAM  MOHAMED
 AV AHMED LAHRIZI RES FAHD
 IMM 3 N°3 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC
ماي ب ت ب  شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع ن ار 
العيون رقم 391 تطوان - 93000 

تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 9699
الشريك  قرار  ب قت�سى 
أكتوبر  202   01 في  الوحيداملؤرخ 
مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 
محدجسة ذات الشريك الوحيد ماي 
  0.000 رأس الها  مبلغ  ب    ت  ب 
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
تطوان   391 شارع ن ار العيون رقم 
 : تطوان املغرب نتيجة ل   93000  -

توقف النشاط.
ج حدس مقر التصفية ب شارع ن ار 
 93000  - تطوان   391 رقم  العيون 

تطوان املغرب. 
ج عين:

ج  يحيى  املدامري   الديد(ة) 
عنوانه(ا) شارع ح ان الفطواكي رقم 
تطوان املغرب ك صفي   93000   6

(ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوان  بتاريخ 2  أكتوبر 

 202 تحت رقم 4277.

191I

ALTA COMPTA

مخبزة و حلويات الحلحولي
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

ALTA COMPTA
 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS
 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS،

90000، TANGER MAROC
مخ5زة ج حلويات الحلحو ي شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

فاس زنقة مصر رقم 9 مكرر طنجة - 
90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 0 193

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت  نون15  202   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
عث ان  (ة)  الديد  تفويت 
100 حصة اأت اعية من  الحلحو ي 
الديد  لفائدة   حصة    .000 أصل 
(ة) حدن  الفح�سي بتاريخ 22 نون15 

.202 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون15   29 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 0422 .

196I

سونطرال سج كون�سي ا طرفو فيدكو

املنورة لكسيون
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

سونطرال سج كون�سي ا طرفو فيدكو
84 شارع الدكتور فرج ، 90000، 

طنجة املغرب
املنورة لكديون شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي مج ع 

الحداني ساكن النور gh 04 رقم 
208 طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  7803

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  يونيو  202   24
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
: املنورة  اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

لكديون.
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اآلليات البناء.
مج ع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم   gh 04 النور  ساكن  الحداني 

208 طنجة - 90000 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  00   : الديد يوسف بوشندة  

حصة بقي ة 000.  سرهم للحصة .

  00  : بوشندة   يوسف  الديد 

بقي ة 000.  سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد يوسف بوشندة  عنوانه(ا) 

 gh النور  ساكن  الحداني  مج ع 

طنجة   90000 طنجة   208 رقم   04

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد يوسف بوشندة  عنوانه(ا) 

 gh النور  ساكن  الحداني  مج ع 

طنجة   90000 طنجة   208 رقم   04

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 0 19.

197I

PACIOFIS

فارم�سي حي نكادي
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PACIOFIS

 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD

 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 3EME ÉTAGE

N°10، 60000، OUJDA MAROC

فارم�سي حي نكاسي  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي نكاسي 

تجزئة مشيور رقم 36 - 60000 

جأدة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

38431
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  أبريل  202   08

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : فارم�سي 

حي نكاسي .

غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

عنوان املقر االأت اعي : حي نكاسي 

 60000  -  36 رقم  مشيور  تجزئة 

جأدة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 200.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

قدمت   : الزاجي  فاط ة  الديدة 

حصة   2000 الوحيدة  الشريكة 

عينية من مج وع اصول ج التزامات 

ساتي  شخص  نشاط  عن  مرحلة 

لصيدلية باس ها ا 0 شركة فارم�سي 

حي نكاسي بقي ة 00  سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة فاط ة الزاجي عنوانه(ا) 

 60000 اقامة كولف اسلي رقم  7 

جأدة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديدة فاط ة الزاجي عنوانه(ا) 

 60000 اقامة كولف اسلي رقم  7 

جأدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   26 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

 202 تحت رقم 4062.

198I

STREET BUSINESS CENTER

YOUSSEF JABRANE
عقد تديي1 حر مصل تجاري (امشخاص 

الطبيعيون)

عقد تديي1 حر مصل تجاري
YOUSSEF JABRANE

  9 ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
نون15  202 أعطى الديد(ة)  يوسف 
للبطاقة الوطنية  (ة)  أ15ان الحامل 
بالسجل  املسجل   AS467    رقم
التجاري 31194  باملحك ة التجارية 
لألصل  الحر  التديي1  حق  ب راكش 
اللي ون،  ع ارة  ب  الكائن  التجاري 
شارع مح د البقال رقم 67 - 40000 
مح د  للديد(ة)  املغرب  مراكش 
للبطاقة الوطنية  (ة)  أفال الحامل 
2 سنة تبتدئ  FL686 2  ملدة  رقم   
  9 في  تنتهي  ج  نون15  202    9 من 
شهري  مبلغ  مقابل   2023 نون15 

6.000   سرهم.

199I

FINANCE HOUSE

 NOUVEL AVENIR DE
CONSTRUCTION

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FINANCE HOUSE
 rue Ahmed El Majjati Res.  3

 Les Alpes 1er étage n° 8 quartier
 Maarif ، 20140، CASABLANCA

MAROC
 NOUVEL AVENIR DE

CONSTRUCTION شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي الدار 

البيضاء - 77 شارع مح د س يحة ، 
الطابق 0  ، شقة رقم 17 - 20000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
124401

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   21

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 NOUVEL AVENIR DE  :

.CONSTRUCTION

البناء،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إعداس جتنفيذ أ يع املباني العامة أج 

الخاصة أج أشغال الهندسة

املدنية.

الدار   : االأت اعي  املقر  عنوان 

البيضاء - 77 شارع مح د س يحة ، 

الطابق 0  ، شقة رقم 17 - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الطاهري  املصطفى  الديد 

سرهم    00 بقي ة  حصة    .000   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الطاهري  املصطفى  الديد 

م س   3 اقامة املنزه زنقة  عنوانه(ا) 

الدار البيضاء   20410 ع ارة      04

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الطاهري  املصطفى  الديد 

م س   3 اقامة املنزه زنقة  عنوانه(ا) 

الدار البيضاء   20410 ع ارة      04

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  0  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 802740.

600I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

مانوار كو�سي
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

ت ديد مدة الشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاجية شارع مح د الخامس ج شارع 
ابن كثي1 إقامة سجس مارس رقم 44، 

90000، طنجة املغرب
مانوار كو�سي «شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة»
ج عنوان مقرها االأت اعي:  64 

زنقة مح د التازي- 90000 طنجة 
املغرب.

«ت ديد مدة الشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

8 739
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
تقرر ما  أكتوبر  202    3 املؤرخ في 

يلي:
عدم حل الشركة رغم أن رؤجس 
ربع  عن  تقل  للشركة  ذاتية  امموال 
رأس الها ج ذلك أراء الخدائر املثبتة 

في القوائم الت1كيبية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   30 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 202 تحت رقم 1 2484
60 I

FLASH ECONOMIE

RANYA MEUBLE

إعالن متعدس القرارات

RANYA MEUBLE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رأس الها : 00.000  سرهم

مقرها االأت اعي: 28  زنقة العرعار 
الطابق 2 رقم 6 الدار البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري: 
491 47

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ بتاريخ    أكتوبر   202 قرر 

ما يلي :
-توسيع نشاط الشركة من شركة 
بيع امثاث بالج لة إ 0 شركة تصنيع 
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امثاث ج تعديل الفصل 2 من النظام 
امسا�سي للشركة

للديد  الشركة  توقيع  -تعديل 
بالتوقيع  رجشدي  الدين  أ ال 
الوحيد للديد شهيد مح د جتعديل 

الفصل 20 من النظام امسا�سي.
-تحديث النظام امسا�سي للشركة
القيام  قصد  -الصالحيات 

باإلأراءات
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون15  202 تحت رقم 804 80.

602I

FLASH ECONOMIE

CLINIQUE ABDA

إعالن متعدس القرارات

CLINIQUE ABDA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها : 000.000,00.  سرهم
مقرها االأت اعي:زاجية زنقة عبد 

الوهاب الدراك ج عالل ايالن-اسفي
رقم التقييد في السجل التجاري: 

 70 
 I.F N° : 01770097 - I.C.E:

00 189260000064
العام  الج ع  ملقت�سى  تبعا 
6 نون15  بتاريخ   املؤرخ  االستثنائي  

 202 قرر
تفويت الديد نور الدين الزيدي 

300 حصة للديد زكريا ابجاج
الناجح  ثورية  الديدة  تفويت 

800 حصة للديد الجيال ي ابوسي1
الناجح  ثورية  الديدة   تفويت 

200 حصة للديد حدام املزنن
الزيدي  خليل  الديد  تفويت 

000  حصة للديد مح د الوزاني
 100 تفويت الديد خليل الزيدي 

حصة للديد يونس اصطرى
الزيدي  خليل  الديد   تفويت 

000   حصة للديد طه بنجلول
الزيدي  خليل  الديد  -استقالة 
الدين  نور  للديد  التديي1  جمنح 

الزيدي   ك دي1 جحيد للشركة.

النظام  من   8 الفصل  تعديل 

امسا�سي للشركة

تحيين النظام امسا�سي للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون15   27 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

 202 تحت رقم 82 .

603I

FLASH ECONOMIE

ELITE RESTAURATION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

ELITE RESTAURATION

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

مقرها اإلأت اعي: 26 زنقة االأت اع 

بوركون -  الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري: 

393947

تفويت الحصص

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

 22 بتاريخ  املؤرخ  الوحيد  للشريك 

أكتوبر  202 ت ت

  311 تفويت  عل0  املصاسقة 

 CLICK N EAT حصة لفائدة  شركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون15  202 تحت رقم 696 80.

604I

FLASH ECONOMIE

ELITE RESTAURATION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

ELITE RESTAURATION

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

  مقرها اإلأت اعي: 26 زنقة 

االأت اع بوركون - الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري: 

393947
رفع رأس ال الشركة

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ بتاريخ 0  نون15  202 تم رفع 
  .000.000 من  الشركة  رأس ال 

سرهم إ 0 3.418.000 سرهم.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون15  202 تحت رقم 697 80

601I

FLASH ECONOMIE

HB BUREAU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

HB BUREAU شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الشقة 
رقم 07 ع ارة 02  زنقة البورنازي  - 

60 20 اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 HB  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BUREAU
غرض الشركة بإيجاز : تاأر لوازم 

مكتبية جمعدات مكتبية. 
شراء جبيع جتدويق جتوزيع أ يع 

اللوازم جاملعدات جامسجات املكتبية. 
التعاقد من الباطن التجاري.

التجارة.
الشقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم 07 ع ارة 02  زنقة البورنازي  - 

60 20 اسفي املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : الديد حدن البعث اني 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد حدن البعث اني عنوانه(ا) 

ج   م  الخامس  مح د  شارع   21

60 20 اسفي املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد حدن البعث اني عنوانه(ا) 

ج   م  الخامس  مح د  شارع   21

60 20 اسفي املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   29 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

 202 تحت رقم 2271 .

606I

SOCIETE HORIZON SARL TRANSPORT

SOCIÉTÉ SAPHORA TRANS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 SOCIETE HORIZON SARL

TRANSPORT

حي الجديد أجالس برحيل، 83300، 

تارجسانت املغرب

 SOCIÉTÉ SAPHORA TRANS

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ملك خالد 

عين املديور  أ اعة ج قياسة مشرجع 

العين  83000 تارجسانت املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

8217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  نون15  202    9

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
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عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOCIÉTÉ SAPHORA TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 TRANSPORT الدلع لحداب الغي1 

 DE MARCHANDISES POUR

.COMPTE D’AUTRUI

عنوان املقر االأت اعي : ملك خالد 

عين املديور  أ اعة ج قياسة مشرجع 

العين  83000 تارجسانت املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 400   : لعجاج   ياسين  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

 300   : الديد اس اعيل لعجاج 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديد مح د لعجاج :  300 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  لعجاج  ياسين  الديد 

العين  مشرجع  مو�سى  بن  ايت  سجار 

أجالس تي ة  83000 تارجسانت املغرب.

لعجاج  اس اعيل  الديد 

الكرسان  اللي ون  تجزئة  عنوانه(ا) 

اجالس تي ة 83000 تارجسانت املغرب.

عنوانه(ا)  لعجاج  مح د  الديد 

املحايطة  الدعاسة  تجزئة   42 رقم 

83000 تارجسانت املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  لعجاج  ياسين  الديد 

العين  مشرجع  مو�سى  بن  ايت  سجار 

أجالس تي ة  83000 تارجسانت املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتارجسانت  بتاريخ 9  نون15 

 202 تحت رقم 2047.

607I

FIDUCIAIRE GOUMRI

VIATA PARA

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE GOUMRI

37 زنقة الوحدة ، 30 20، 

الدارالبيضاء املغرب

VIATA PARA شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 4  شارع 

اشبيليا - - الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.394133

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون15  202   04 املؤرخ في 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد VIATA PARA  مبلغ 

جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 

مقرها اإلأت اعي 4  شارع اشبيليا - - 

الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

مزاجلة اي نشاط منذ تاسيدها.

ج حدس مقر التصفية ب 4  شارع 

اشبيليا - - الدارالبيضاء املغرب. 

ج عين:

ايت سعيد ج  الديد(ة) عبد هللا  

شارع  سعيدة  تجزئة   22 عنوانه(ا) 

لحدين جيدار  - الدارالبيضاء املغرب 

ك صفي (ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 802244.

608I

GLOFID

MANUTENTION AMINE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جفاة شريك

GLOFID

96  شارع الدفي1 بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 20300، الدار 

البيضاء املغرب

MANUTENTION AMINE  شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 71 شارع 

   يناير الطابق امجل الشقة ر69  

- 20000 الدار البيضاء املغرب.

جفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 

.369177

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 08 شتن15  202 تم اإلعالم 

بوفاة الشريك أح د  إي اني ج توزيع 

لرسم   
ً
تبعا الورثة  عل0  حصصه 

 2020 يونيو   01 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل امتي :

  7   ، إي اني   مح د   الديد(ة) 

حصة .

  7   ، أيوب   فاط ة   الديد(ة) 

حصة .

  3   ، الدايف   زهرة   الديد(ة) 

حصة .

الديد(ة) اس اعيل  إي اني  ،  8  

حصة .

  8   ، إي اني   أمين   الديد(ة) 

حصة .

  8   ، إي اني   أيوب   الديد(ة) 

حصة .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  0  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 802112.

609I

GLOFID

MANUTENTION AMINE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي1 أديد للشركة

GLOFID

96  شارع الدفي1 بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 20300، الدار 

البيضاء املغرب

MANUTENTION AMINE  شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 71 شارع 

   يناير الطابق امجل الشقة ر69  

- 20000 الدارالبيضاء املغرب.

تعيين مدي1 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.369177

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

08 شتن15  202 تم تعيين  املؤرخ في 

الديد(ة)   للشركة  أديد  مدي1 

الدايف زهرة ك دي1 جحيد

تبعا لوفاة املدي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  0  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 802112.

6 0I

Cabinet Smara Consulting

STE J.D.SALAMA SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet Smara Consulting

حي موالي رشيد شارع الزرقطوني 
رقم 38 مكرر الد ارة الد ارة، 

72000، الد ارة املغرب

 STE J.D.SALAMA SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

 LOT AL جعنوان مقرها االأت اعي

 MASSIRA NR 77 ES SEMARA

الد ارة 72000 الد ارة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
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محدجسة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21 1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون15  202   22

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  االقتضاء 

.J.D.SALAMA SARL AU

غرض الشركة بإيجاز :بناء املباني 

اع ال   ، الدكنية  غي1  ج  الدكنية 

البناء املتنوعة ، البناء العام ، اع ال 

املباني  تركيبات  الفرعية   املقاجالت 

بيع ج شراء منتجات ج مواس البناء،   ،

الت1جيج  املرافق،  بناء  عقاقي1 عامة، 

االأت اعي  املقر  عنوان  العقاري. 

 LOT AL MASSIRA NR 77 ES  :

الد ارة   72000 الد ارة   SEMARA

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد سالمة ابريه : 000.  حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ابريه  سالمة  الديد 

الد ارة   77 رقم  املدي1ة  تجزئة 

72000 الد ارة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  ابريه  سالمة  الديد 

الد ارة   77 رقم  املدي1ة  تجزئة 

72000 الد ارة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   29 االبتدائية بالد ارة بتاريخ 

 202 تحت رقم 249/  202

6  I

ADYEL & ASSOCIES

AVEO ENERGIE
شركة املداه ة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

ADYEL & ASSOCIES

 bis Boulevard Ain 43

 Taoujtate Résidence les Fleurs

 Appartement N°2، 20000،

casablanca maroc

Aveo Energie  شركة املداه ة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 43،شارع 

عين توأطات شقة -2 الدارالبيضاء 

- 20000 الدارالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2817  

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

 20 9 يونيو  من  في  0  املؤرخ 

الحا ي  االأت اعي  املقر  تحويل   تم  

عين  «43،شارع  من  للشركة 

 - الدارالبيضاء   2- شقة  توأطات 

إ 0  املغرب»  الدارالبيضاء   20000

 4 7شارع اسيال طابق  «إقامة سالل 

 20000  - الدارالبيضاء    2- مكتب 

الدارالبيضاء  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

رقم  تحت   20 9 أكتوبر  من   07

.7 1844

6 2I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

TRANS TAWSIL MA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

399 الطابق 2 مكتب 1 تجزئة أنة 

الزيتون   بندوسة فاس ، 30000، 

فاس املغرب

TRANS TAWSIL MA شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 399 

الطابق 2 املكتب 1 تجزئة أنة 

الزيتون   بندوسة فاس - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

691 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  شتن15  202   03

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 TRANS : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.TAWSIL MA

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع الوطنية ج الدجلية لحداب 

الغي1.
رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 

1 تجزئة أنة  2 املكتب  399 الطابق 

 30000  - فاس  بندوسة  الزيتون   

فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : الديد هشام الهنداجي  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد هشام الهنداجي عنوانه(ا) 

تطوان 93000 تطوان املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد هشام الهنداجي عنوانه(ا) 

تطوان 93000 تطوان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن15    3 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 01 4.

6 3I

SAVOIR EXPERT

STE YMASS AUTO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
STE YMASS AUTO شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الجديد 
أ اعة عين الشكاك ع الة صفرج 
حي الجديد أ اعة عين الشكاك 

ع الة صفرج 000 3  صفرج املغرب 
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3441

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  شتن15  202   29
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.YMASS AUTO
مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتعليم الدياقة;
مؤسدة الدياقة;

مرفق تدريب سياقة الديارات..
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الجديد أ اعة عين الشكاك ع الة 
عين  أ اعة  الجديد  حي  صفرج 
  3 000 صفرج  ع الة  الشكاك 

صفرج املغرب .
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : بوعلي  سعيد  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بوعلي  سعيد  الديد 
الرفايف   اش شام  تجزئة  رقم    

000 3 صفرج املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  بوعلي  سعيد  الديد 
الرفايف  اش شام  تجزئة  رقم    

000 3 صفرج املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بصفرج  بتاريخ 06 أكتوبر 

 202 تحت رقم 7 6.

6 4I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

WORKS INGENIERIE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 4 etage  fes vn ، 30000

فاس املغرب

WORKS INGENIERIE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 

الكريم الخطابي ع ارة بن مو�سى 

الكواش طابق 2 فاس. - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

69909

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   04

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.WORKS INGENIERIE

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات,  التحقيق ج البحث..

عنوان املقر االأت اعي : شارع عبد 
مو�سى  بن  ع ارة  الخطابي  الكريم 
الكواش طابق 2 فاس. - 30000 فاس 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 100   : الديد حاسكة عبد العا ي 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديد ايت �سي اح د عبد الكريم 
سرهم    00 بقي ة  حصة   100   :

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
العا ي  عبد  حاسكة  الديد 
عنوانه(ا) 60 تجزئة سعيدة الضيعة 

2 تغات فاس 30000 فاس املغرب.
الديد ايت �سي اح د عبد الكريم 
فيصل  شوقي  زنقة    4 عنوانه(ا) 
شارع عالل بن عبد هللا فاس 30000 

فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
العا ي  عبد  حاسكة  الديد 
عنوانه(ا)  60 تجزئة سعيدة الضيعة 

2 تغات فاس 30000 فاس املغرب
الديد ايت �سي اح د عبد الكريم 
فيصل  شوقي  زنقة    4 عنوانه(ا) 
شارع عالل بن عبد هللا فاس 30000 

فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 4644.
6 1I

BREFMA

GLOWING ROSE COFFEE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

BREFMA
 N°3 IMM 20 AV MASSAOUD

 AL WIFKAOUI SALAM AGADIR
 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC
GLOWING ROSE COFFEE شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة(في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي عنوان 
التوطين : رقم 06 ع ارة 21/أ تجزئة 

الزيتون  تيكيوين اكاسير - 80033 
تيكيوين املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4773 
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
06 شتن15  202 تقرر حل  املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ    GLOWING ROSE COFFEE
جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 
 : التوطين  عنوان  اإلأت اعي  مقرها 
21/أ تجزئة الزيتون   ع ارة   06 رقم 
تيكيوين   80033  - اكاسير  تيكيوين 

املغرب نتيجة ل : - نشاط غي1 مربح
بداية  مند  مالية  صعوبات   -

املشرجع.
عنوان  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
التوطين : رقم 06 ع ارة 21/أ تجزئة 
 80033  - اكاسير  تيكيوين  الزيتون  

تيكيوين املغرب. 
ج عين:

ج  الحداجي  الزهرة   الديد(ة) 
عنوانه(ا) بلوك أ رقم 370 حي الهدى 
أكاسير 80000 اكاسير املغرب ك صفي 

(ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر  بتاريخ  2  التجارية باكاسير  

 202 تحت رقم 06884 .
6 6I

SAVOIR EXPERT

SAVOIR CONDUIRE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
SAVOIR CONDUIRE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الجديد 

الشطر التاني, تجزئة رقم 263 
الطابق االجل أ اعة عين الشكاك 
اقليم صفرج  حي الجديد الشطر 

التاني,تجزئة رقم 263 الطابق االجل 
أ اعة عين الشكاك اقليم صفرج  

000 3 صفرج  املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3473
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202    1
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SAVOIR CONDUIRE
مؤسدة   : غرض الشركة بإيجاز 

الدياقة
مدرسة لتعليم  الدياقة

مدرسة لتعليم سياقة الديارات 
.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم  تجزئة  التاني,  الشطر  الجديد 
عين  أ اعة  االجل  الطابق   263
الجديد  حي  صفرج   اقليم  الشكاك 
الشطر التاني,تجزئة رقم 263 الطابق 
اقليم  الشكاك  عين  أ اعة  االجل 

صفرج  000 3 صفرج  املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد سعيد بوعلي :  400 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديد نجيب تفاحي :  300 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
 300   : بنقدجر  س ي1ة  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بوعلي  سعيد  الديد 
رفايف  اش شام  تجزئة  رقم    

000 3 صفرج املغرب.
عنوانه(ا)  تفاحي  نجيب  الديد 
 3 000 الشكاك  عين  سندجن  سجار 

صفرج املغرب.
الديدة س ي1ة بنقدجر عنوانه(ا) 
رقم    تزأئة اش شام حي الرفايف 

000 3 صفرج املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد سعيد بوعلي عنوانه(ا) قم 
 3 000 تجزئة اش شام رفايف     

صفرج املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بصفرج  بتاريخ 26 أكتوبر 

 202 تحت رقم 679.
6 7I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

RABAT VERDURE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20300، CASABLANCA MAROC
RABAT VERDURE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

س ي1 ع ارة 2الطابق امجل الشقة 
3  - 2022  ت ارة املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17661
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 0  يوليوز  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
امجل  2الطابق  «تجزئة س ي1 ع ارة 
الشقة 3  - 2022  ت ارة املغرب» إ 0 
  2022  - حي االندلس   1 زنقة   91»

ت ارة  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   04 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

 202 تحت رقم 8787  .

6 8I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE MANZA TRAVAUX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجداس ، 12600، 

تنجداس املغرب
 STE MANZA TRAVAUX

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 
ازقالن إفغ أغبالو نكرسجس  - 

12600 تنجداس املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 1383
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   2 
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MANZA TRAVAUX
مقاجلة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال املختلفة اج البناء.
قصر   : االأت اعي  املقر  عنوان 
ازقالن إفغ أغبالو نكرسجس  - 12600 

تنجداس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
حصة   100   : الديد امو ح يد 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
 100   : ح يد  اجطاش  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد امون ح يد عنوانه(ا) سجار 
اكديم تغزجت  41800 تنغي1 املغرب.

عنوانه(ا)  ح يد  التهرج  الديد 
نكرسجس  اغبالو  تورتيت  قصر 

12600 تنجداس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد امون ح يد عنوانه(ا) سجار 

اكديم تغزجت  41800 تنغي1 املغرب
عنوانه(ا)  ح يد  التهرج  الديد 
نكرسجس  اغبالو  تورتيت  قصر 

12600 تنجداس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

أكتوبر  202 تحت رقم 2301.
6 9I

CHATER PREMIUM CONSULTING

 MOROCCO DIGITAL
STRATEGY

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

 CHATER PREMIUM
CONSULTING

 2 RUE GHASSANE KANAFANI
 4EME ETAGE BUR 20 ، 30000،

fes maroc
 MOROCCO DIGITAL STRATEGY

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة   6  
طابق 3 شقة 7  موالي اسريس جاس 

فاس  - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

70 03
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   29
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 MOROCCO DIGITAL  :

.STRATEGY

غرض الشركة بإيجاز : 
املواقع  جتص يم  سراسة   •

اإللكت1جنية أج غي1ها.
• مصلح ك بيوتر.

رسومات  جرشة  مشغل   •
الحاسوب.

• بيع برمجيات جبرامج ك بيوتر.
• التاأر.

• إنشاء املوقع.
التدويق الرقمي.  •
علوم الك بيوتر.  •
.ERP ج CRM برامج •

• الطباعة الرق ية جامجفدت.
• كتابة املحتوى.

• بطاقة ذكية.
• تركيب الكامي1ا جإصالحها.

• تركيب نظام الشبكة.
الكهربائية  امنظ ة  إصالح   •

جاآللية.
• تركيب جإصالح املنزل الذكي.

• التجارة جخدمة التوصيل..
عنوان املقر االأت اعي : ع ارة   6  
موالي اسريس جاس    7 شقة   3 طابق 

فاس  - 30000 فاس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
حصة   33   : الديدة براسة باهية 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديدة حدجن سامية :  33 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
 34   : الشريط  عدنان  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة براسة باهية عنوانه(ا) رقم 
 8  اقامة تيدي1 شقة   شارع موالي 

رشيد 30000 فاس املغرب.
الديدة حدجن سامية عنوانه(ا) 
زنقة كل يم حي النجاح سيدي    10

ابراهيم 30000 فاس املغرب.
الديد عدنان الشريط عنوانه(ا) 
زنقة بوأدجر رقم 18  سيدي ابراهيم 

30000 فاس املغرب.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد عدنان الشريط عنوانه(ا) 

زنقة بوأدجر رقم 18  سيدي ابراهيم 

30000 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   04 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 4873.

620I

SOFT ALTERNATIVE SARL

MATRANORD

إعالن متعدس القرارات

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

MATRANORD «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: زنقة 

قلعة الدراغنة إقامة أجبرا رقم  0 

الطابق 02 املكتب رقم 4  - 90000 

طنجة املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.960 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 8  أكتوبر  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

التي  حصة   3600 بيع  املوافقة عل0 

كانت في حوزة كارلوس بارسينا أجربي 

التي كانت في حوزة  حصة   2400 ج 

الديد عبد هللا سليمي أي مامج وعه 

حصة لفائدة الديد محدن   6000

بالقائد

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

قبول استقالة املدي1 الوحيد كارلوس 

بارسينا أجربي جتد ية الديد محدن 

بالقائد مدي1 جحيد أديد للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل0  ينص  الذي  6ج7:  رقم  بند 
مايلي: املوافقة عل0 بيع 3600 حصة 
التي كانت في حوزة كارلوس بارسينا 
في  كانت  التي  حصة   2400 ج  أجربي 
أي  سليمي  هللا  عبد  الديد  حوزة 
لفائدة  حصة   6000 مامج وعه 

الديد محدن بالقائد
بند رقم 7 ج 8 : الذي ينص عل0 
قبول استقالة املدي1 الوحيد  مايلي: 
جتد ية  أجربي  بارسينا  كارلوس 
جحيد  مدي1  بالقائد  محدن  الديد 

أديد للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   04 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 247164.
62 I

MOORE CASABLANCA

سولسيوم إنفست
إعالن متعدس القرارات

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

سولديوم إنفدت «شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: عند 

بزنس سنت1 جرك 7 إقامة رامي زنقة 
سبتة الطابق 2 مكتب 8 - 20210 

الدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.490 31

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 03 نون15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل0  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
أنه  الوحيد  الشريك  يصرح  مايلي: 
حصص   (10) قام بتحويت خ دين 
سولديوم  شركة  في  له   

ً
م لوكا

فرمهولض،  شركة  لصالح  إنفدت 
برأس ال قدره 0000.00  سرهم يقع 
البيضاء  الدار  في  االأت اعي  مقرها 
،شارع  الحرمين  اإلمام  شارع   9 في 

يعقوب املنصور ، املسجل في السجل 

بالدار  التجارية  باملحك ة  التجاري 

جي ثلها   4  491 البيضاء تحت رقم 

حامل   ، مدي1ها الديد حدن زيات 

BK332904 البطاقة الوطنية رقم

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

نتيجة   ، الوحيد  الشريك  يالحظ 

الشكل  في  التغيي1   ، الدابق  للقرار 

ذات  شركة  من  للشركة  القانوني 

 ، جحيد  بشريك  محدجسة  مدؤجلية 

إ 0 شركة ذات مدؤجلية محدجسة

قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 

يقرر الشريك الوحيد تحيين النظام 

تم  لذلك  تبعا  ج  للشركة  امسا�سي 

امسا�سي  النظام  مقتضيات  تعديل 

التالية

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل0 مايلي: 

 10،000.00 يبلغ رأس مال الشركة 

00  حصص  سرهم. جهي مقد ة إ 0 

مكتتب   ، سرهم     00.00 بقي ة 

بالكامل  مدفوعة   ، بالكامل  بها 

الزيات  هشام  الديد   : جمخصصة 

فرمهولض  الشركة  سرهم    1000

1000 سرهم

بند رقم 7: الذي ينص عل0 مايلي: 

 10،000.00 يبلغ رأس مال الشركة 

00  حصص  سرهم. جهي مقد ة إ 0 

مكتتب   ، سرهم     00.00 بقي ة 

بالكامل  مدفوعة   ، بالكامل  بها 

الزيات  هشام  الديد  جمخصصة 

 10 حصص الشركة فرمهولض   10

حصص

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم  19 80.

622I

FIDUCIAIRE

GLAMOUR TRADING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
GLAMOUR TRADING  شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 4  سرب 
مداجاة صراميطو اسباتة  - 10060 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    6
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. GLAMOUR TRADING
جسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجاري ج االشغال العامة.
سرب    4  : عنوان املقر االأت اعي 
 10060  - مداجاة صراميطو اسباتة  

مكناس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 -

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  املامون  اي ان  الديدة 
عث ان  اقامة  أرفوس  زنقة    19
البيضاء  الدار   22300 بوزنيقة 

املغرب.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  املامون  اي ان  الديدة 
عث ان  اقامة  أرفوس  زنقة    19

البيضاء  الدار   22300 بوزنيقة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   26 بتاريخ  ب كناس   التجارية 

 202 تحت رقم 8  1.

623I

GECAFISC

فريكو بروسيس

إعالن متعدس القرارات

GECAFISC

 RUE MOHAMED EL 26

  QUORRI  ETG 1 APPT 5

 CASABLANCA ، 20250،

CASABLANCA MAROC

فريكو برجسيس «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 32 تجزئة  

الحي الصناعي الوفاق مكتب رقم 

4 الطابق 2 الولفا - 20220 الدار 

البيضاء املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.248829

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 6  ف15اير  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل  تم 

من 32 تجزئة  الحي الصناعي الوفاق 

ا 0  الولفا    2 الطابق   4 مكتب رقم 

ع ارة    ا    ش  ج  الرح ة  أنان 
الدار  الرح ة    23 رقم   4 الطابق 

البيضاء

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

تم الزياسة في راس مال الشركة من   

000000  سرهم ا 0 2000000 سرهم

قرار رقم 4: الذي ينص عل0 مايلي: 

تم تحيين النظام االسا�سي للشركة .

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص عل0 مايلي:  
تحويل املقر االأت اعي للشركة 

عل0  ينص  الذي   :6.7 رقم  بند 
مايلي: الزياسة في راس مال الشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ف15اير  202 تحت رقم 761808.

624I

Société marocaine de révision des comptes

ANFA 2
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC

ANFA 2 شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 32 زنقة 

البنفسج اقامة زيتونة الطابق التاني 
الرقم  2 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.43087 

الشريك  قرار  ب قت�سى 
الوحيداملؤرخ في 29 نون15  202 تقرر 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 
ذات الشريك الوحيد ANFA 2  مبلغ 
جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 
زنقة البنفسج   32 مقرها اإلأت اعي 
اقامة زيتونة الطابق التاني الرقم  2 
- 20000 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : قرار الشريك الوحيد.
زنقة   32 ج حدس مقر التصفية ب 
البنفسج اقامة زيتونة الطابق التاني 
الدار   20000 املغرب  الرقم  2 

البيضاء املغرب. 

ج عين:
ج  منجور  يونس    الديد(ة) 
االجل  حدن  شارع    46 عنوانه(ا) 
 20000 الدفلي  الطابق   1 الشقة 
(ة)  ك صفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 077 80.

621I

Société marocaine de révision des comptes

AR1
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC

 AR شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
ذات الشريك الوحيد(في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 32 زنقة 

البنفسج اقامة زيتونة الطابق التاني 
الرقم  2 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.430863

الشريك  قرار  ب قت�سى 
الوحيداملؤرخ في 29 نون15  202 تقرر 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 
مبلغ    AR  الوحيد الشريك  ذات 
جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 
زنقة البنفسج   32 مقرها اإلأت اعي 
اقامة زيتونة الطابق التاني الرقم  2 
- 20000 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : قرار الشريك الوحيد.

زنقة   32 ج حدس مقر التصفية ب 

البنفسج اقامة زيتونة الطابق التاني 

الدار   20000 املغرب  الرقم  2 

البيضاء املغرب. 

ج عين:

ج  منجور  يونس    الديد(ة) 
االجل  حدن  شارع    46 عنوانه(ا) 

 20000 الدفلي  الطابق   1 الشقة 

(ة)  ك صفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 

العقوس  تبليغ  محل  ج   املخابرة 

ج الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 070 80.

626I

GEMMA ARTIS

GEMMA ARTIS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GEMMA ARTIS
زنقة ركراكة اقامة الكورنيش 

الع ارة 2 الطابق االر�سي الشقة   ، 

CASABLANCA maroc ،20000

GEMMA ARTIS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

ركراكة اقامة الكورنيش ع ارة 2 

الطابق االر�سي الشقة    - 20000 

CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

120217

 07 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  أكتوبر  202 

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GEMMA ARTIS
غرض الشركة بإيجاز : مص م.

زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 2 ع ارة  الكورنيش  اقامة  ركراكة 
 20000  - الطابق االر�سي الشقة    

.CASABLANCA MAROC
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : ياسين  هناني  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  ياسين  هناني  الديد 
262 شارع ابن سينا الطابق الدفلي 
حي الهناء الدارالبيضاء الدارالبيضاء 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  ياسين  هناني  الديد 
262 شارع ابن سينا الطابق الدفلي 
حي الهناء الدارالبيضاء الدارالبيضاء 

20000 الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر  202 تحت رقم -.

627I

FIDUBAC SARL

 TOAST FRUITS SOLUTIONS
MAROC

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تحويل املقر االأت اعي للشركة

FIDUBAC SARL
62 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم    الناضور

62000، nador maroc
 TOAST FRUITS SOLUTIONS

 MAROC

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الجديد 
ثانوية بني انصار الناظور - 62000 

الناظور املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2  13

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 نون15  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
«حي الجديد ثانوية بني انصار الناظور 
إ 0  املغرب»  الناظور   62000  -
«عزجزات سجار مدوسات اجالس ستوت 

زايو - 62000 الناظور  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 29 نون15 

 202 تحت رقم  410.

628I

Société marocaine de révision des comptes

STAR STONE REVÊTEMENT

إعالن متعدس القرارات

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC
 STAR STONE REVÊTEMENT
«شركة ذات املدؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: بالمي 

زنقة س ية اقامة شهرزاس 3 الطابق 
الخامس رقم 22 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.10 1 1

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
تم اتخاذ  28 شتن15  202  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
موافقة الج ع العام عل0 بيع الديد 
ابراهيم الحدناجي الأ ا ي حصصه  

في الشركة للديد بوشعيب مزيان.

عل0  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
تحول  رقم    للقرار  تبعا  مايلي: 

الشكل القانوني للشركة لشركة ذات 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد

قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 
الحدناجي  ابراهيم  الديد  استقالة 

من مهامه ك دي1 للشركة

قرار رقم 4: الذي ينص عل0 مايلي: 
الفصول  تعديل  العام  الج ع  قرر 
من القانون    6 ج    1 ج   7 ج   6 ج    

االسا�سي للشركة

قرار رقم 1: الذي ينص عل0 مايلي: 

الوحيد اعاسة صياغة  الشريك  قرر 

القانون االسا�سي للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

يندرج الشكل القانوني للشركة تحت 

للشركات  العل  بها  الجاري  القوانين 

ذات  املحدجسة   املدؤجلية  ذات 

الشريك الوحيد

بند رقم 6: الذي ينص عل0 مايلي: 

اجسع الشريك الوحيد للشركة نقدا 

مبلغ 00.000  سرهم

عل0  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

يحدس الراس ال االأت اعي في  مايلي: 

  000 ا 0  مقد ة  سرهم    00.000

سرهم    00 بقي ة  اأت اعية  حصة 

الشريك  طرف  من  موسعة  للحصة 

الوحيد الديد بوسعيب مزيان نقدا 

بالكامل

عل0  ينص  الذي   : 1 رقم  بند 

مايلي: تد ية الديد بوشعيب مزيان 

ك دي1 جحيد للشركة

عل0  ينص  الذي   : 6 رقم  بند 

يخول للديد بوشعيب مزيان  مايلي: 

كافة الصالحيات املخولة من طرف 

القانون للقيام ب هامه ك دي1جحيد 

للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر  202 تحت رقم 1 7964.

629I

FACE FIDUCIAIRE

BLOOMYIELD ADVISORS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

FACE FIDUCIAIRE
209 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 30 20، الدار 
البيضاء املغرب

BLOOMYIELD ADVISORS شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي كازا 
ضياء فيال 4   طريق مطار مح د 

الخامس زاجية النواصر الدارالبيضاء 
- 20000  الدارالبيضاء  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.363267
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  أكتوبر  202  في  2  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
تفويت الديد (ة) سوسان الطايع  
أصل  من  اأت اعية  حصة    00
00  حصة لفائدة  الديد (ة)  زكريا 

سيوري بتاريخ  2 أكتوبر  202.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 816 80.
630I

مكتب املحاسبة

B.I NEGOCE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
شارع عبد الخالق الطريس رقم  2 
الطابق الثالث ، 62000، الناظور 

املغرب
B.I NEGOCE شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

البدتان رقم    - 62000 الناظور 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
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23 19
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   03
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 B.I  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NEGOCE
 (  : بإيجاز  الشركة  غرض 
 TRANSPORT NATIONAL
 ET INTERNATIONAL DE
 MARCHANDISES POUR LE

COMPTE D’AUTRUI
 IMPORTATION ET  (2

.EXPORTATION
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الناظور   62000  - البدتان رقم    

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  : عبدالكريم  بوسجف  الديد 
سرهم    00 بقي ة  حصة    .000

للحصة .
الديد بوسجف عبدالكريم : 000  

بقي ة 00  سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
عبدالكريم  بوسجف  الديد 
شيكر  بني  اغبال  سجار  عنوانه(ا) 

62000 الناظور املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عبدالكريم  بوسجف  الديد 
شيكر  بني  اغبال  سجار  عنوانه(ا) 

62000 الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 0  نون15 

 202 تحت رقم 4374.

63 I

HASSAN KHOUY

AAMAER AL MOSTAKBAL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

HASSAN KHOUY

 N°37 AV HASSAN II

 KELAA SERAGHNA KELAA

 SERAGHNA، 43000، KELAA

SERAGHNA MAROC

 AAMAER AL MOSTAKBAL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : سجار اجالس 

ناصر صنهاأة ملزم قلعة الدراغنة  - 

43000 قلعة الدراغنة  املغرب .

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3603

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون15  202    1 املؤرخ في 

AAMAER AL MOSTAKBAL شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

  00.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

قلعة  ملزم  صنهاأة  ناصر  اجالس  سجار 

43000 قلعة الدراغنة    - الدراغنة  

االنشطة  لت1اأع  نتيجة  املغرب  

االقتصاسية .

ج عين:

ج  النعيم   مصطفى   الديد(ة) 

صنهاأة  ناصر  اجالس  سجار  عنوانه(ا) 

قلعة    43000 ملزم قلعة الدراغنة  

(ة)  ك صفي  املغرب   الدراغنة 

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

1  نون15  202 جفي سجار اجالس  بتاريخ 

ناصر صنهاأة ملزم قلعة الدراغنة  - 

43000  قلعة الدراغنة املغرب .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة الدراغنة  بتاريخ 2  

غشت  202 تحت رقم 352/2021.

632I

AGADIR FISC

 MOROCCO TECHNICAL
ENGINEERING SERVICES

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AGADIR FISC
 BLOC C N°215 CITE ASSAKA
 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC
 MOROCCO TECHNICAL

ENGINEERING SERVICES  شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 
النجاح   ع ارة 0  الشقة 338 
بندركاج أكاسير - 80000 أكاسير 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
49161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 MOROCCO TECHNICAL

. ENGINEERING SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : - تص يم، 
املحركات  تدويق  ج  تصنيع  تطوير، 
ذات الخصائص املختلفة التي تع ل 
بالبطاريات من الليثيوم ج الصوسيوم.

- إستي1اس ج تصدير .
إقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 338 الشقة    0 ع ارة  النجاح   
أكاسير   80000  - أكاسير  بندركاج 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

صابري  الزهراء   فاط ة  الديدة 
سرهم    00 بقي ة  حصة    .000   :

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
صابري  الزهراء   فاط ة  الديدة 
  0 عنوانه(ا) إقامة النجاح   ع ارة 
 80000 بندركاج أكاسير   338 الشقة 

أكاسير املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
صابري  الزهراء   فاط ة  الديدة 
  0 عنوانه(ا) إقامة النجاح   ع ارة 
 80000 بندركاج أكاسير   338 الشقة 

أكاسير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    9 بتاريخ  باكاسير   التجارية 

 202 تحت رقم 07338 .
633I

مكتب املحاسبة

NUTRIYASS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
شارع عبد الخالق الطريس رقم  2 
الطابق الثالث ، 62000، الناظور 

املغرب
NUTRIYASS شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 
  الطابق ب3 اقامة ياس ين حي 
بويفقوسا بني انصار - 62000 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23 7 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   01
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NUTRIYASS

 (  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 EXPERTS EN REEDUCATION

ALIMENTAIRE

.NUTRITIONNISTE (2

ع ارة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

حي  ياس ين  اقامة  ب3  الطابق    

 62000  - انصار  بني  بويفقوسا 

الناظور املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

ياس ين  البوأ عاجي  الديدة 

سرهم    00 بقي ة  حصة    .000   :

للحصة .

 : ياس ين  البوأ عاجي  الديدة 

000  بقي ة 00  سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

ياس ين  البوأ عاجي  الديدة 

اجالس  حي  ياس ين  اقامة  عنوانه(ا) 

بويفقوسا بني انصار 62000 الناظور 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

ياس ين  البوأ عاجي  الديدة 

اجالس  حي  ياس ين  اقامة  عنوانه(ا) 

بويفقوسا بني انصار 62000 الناظور 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 6  نون15 

 202 تحت رقم 7 44.

634I

Société marocaine de révision des comptes

PERFECT WALLS
إعالن متعدس القرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

PERFECT WALLS «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: 332, 

شارع ابراهيم الرجساني الطابق 

التاني رقم 2  املعاريف 94 زنقة ابو 

الصلت االندل�سي محل 4 املعاريف 

20000 الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.481347

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في  0 يونيو  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

بيع الديد ساأد عبد الكريم ل999 

في  حصصه  من  اأت اعية  حصة 

 WIDIS HOLDING الشركة لشركة 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد املسجلة في السجل 

رقم  البيضاءتحت  للدار  التجاري 

489411

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

الشكل  تحول  رقم    للقرار  تبعا 

مدؤجلية  ذات  لشركة  القانوني 

محدجسة

قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 

قرر الج ع العام تعديل   ,6 ج 7 من 

القانون االسا�سي.

قرار رقم 4: الذي ينص عل0 مايلي: 
القانون  تحيين  العام  الج ع  قرر 

االسا�سي

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

يدخل الشكل القانوني للشركة تحت 

القوانين الجاري بها الع ل للشركات 

ذات املدؤجلية املحدجسة

بند رقم 6: الذي ينص عل0 مايلي: 

اجسع الشركاء الحصص النقدية عل0 

الكريم  عبد  الديد  التا ي:  الشكل 

 WIDIS شركة    / سرهم    00 ساأد 

ب ا  سرهم   HOLDING 99.900

مج وعه 00.000 

عل0  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

يحدس الراس ال االأت اعي في  مايلي: 

  000 ا 0  مقد ة  سرهم    00.000

سرهم    00 بقي ة  اأت اعية  حصة 

للحصة مقد ة كالتا ي بين الشركاء 

 WIDIS HOLDING 999 شركة   :

حصة اأت اعية ج للديد ساأد عبد 

الكريم حصة اأت اعية جاحدة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

  7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 800670.

631I

DAMO CONSULTING SARL

EIFO TELECOM ET SERVICE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

DAMO CONSULTING SARL

 AV PASTEUR 1° ETG N°18 14

 TANGER tanger, tanger، 90000،

tanger MAROC

 EIFO TELECOM ET SERVICE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ساحة 

موزار شارع الفرزسق اقامة زريوح 

2  رقم 7  - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22 01

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202    8

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 EIFO  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.TELECOM ET SERVICE
تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ج  الطاقة  حبال  البصرية,  الخيوط 
االتصاالت ج امليدان الد عي البصري 

ج كدا أ يع  خدمات املتداخلة.
ساحة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
موزار شارع الفرزسق اقامة زريوح 2  

رقم 7  - 90000 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد لك وش ح زة :  10 حصة 

بقي ة 000.  سرهم للحصة .
حصة   10   : الديد فارس مح د 

بقي ة 000.  سرهم للحصة .
10 حصة   : الديد لك وش ح زة 
حصة    00 اصل  من  اأت اعية 

بقي ة 10.000 سرهم.
حصة   10  : الديد فارس مح د 
حصة    00 اصل  من  اأت اعية 

بقي ة 10.000 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  ح زة  لك وش  الديد 
 02 رقم   21 زنقة  حي فاط ة الزهراء 

90000 طنجة املغرب.
الديد فارس مح د عنوانه(ا) حي 
اقامة شامة الف طابق   73 ال15انص 

1 رقم  10  90000 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  ح زة  لك وش  الديد 
 02 رقم   21 زنقة  حي فاط ة الزهراء 

90000 طنجة املغرب
الديد فارس مح د عنوانه(ا) حي 
اقامة شامة الف طابق   73 ال15انص 

1 رقم  10  90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 8 2482.
636I
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مكتب املحاسبة

HALIM 71 TRANSPORT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة

شارع عبد الخالق الطريس رقم  2 
الطابق الثالث ، 62000، الناظور 

املغرب

HALIM 71 TRANSPORT شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 

الخالق الطريس رقم  2  - 62000 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23 69

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   27

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 HALIM : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.7  TRANSPORT

 (  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 TRANSPORT NATIONAL

 ET INTERNATIONAL DE

 MARCHANDISES POUR LE

COMPTE D’AUTRUI

.IMPORT EXPORT (2

عنوان املقر االأت اعي : شارع عبد 

 62000  - الخالق الطريس رقم  2  

الناظور املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 800   : حليم  الش �سي  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

شعيب  ريان  الش �سي  الديد 

سرهم    00 بقي ة  حصة   200   :

للحصة.

 800  : حليم  الش �سي  الديد 

بقي ة 00  سرهم.

 : شعيب  ريان  الش �سي  الديد 

200 بقي ة 00  سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد الش �سي حليم عنوانه(ا) 

املانيا 62000 املانيا املانيا.

شعيب  ريان  الش �سي  الديد 
مدفيوة  زنقة  رقم  6  عنوانه(ا) 

الطاءرات  0000  الرباط املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد الش �سي حليم عنوانه(ا) 

املانيا 62000 املانيا املانيا

شعيب  ريان  الش �سي  الديد 
مدفيوة  زنقة  رقم  6  عنوانه(ا) 

الطاءرات  0000  الرباط املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 0  نون15 

 202 تحت رقم 4373.

637I

Société marocaine de révision des comptes

AR2
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

AR2 شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
ذات الشريك الوحيد(في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 32 زنقة 

البنفسج اقامة زيتونة الطابق التاني 

الرقم  2 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.430861

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر  يوليوز  202  في  3  املؤرخ 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 

مبلغ    AR2 الوحيد  الشريك  ذات 
جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 
زنقة البنفسج   32 مقرها اإلأت اعي 

اقامة زيتونة الطابق التاني الرقم  2 

- 20000 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : قرار الشريك الوحيد.
زنقة   32 ج حدس مقر التصفية ب 

البنفسج اقامة زيتونة الطابق التاني 

الدار   20000 املغرب  الرقم  2 

البيضاء املغرب. 

ج عين:

ج  منجور  يونس    الديد(ة) 
االجل  حدن  شارع    46 عنوانه(ا) 

 20000 الدفلي  الطابق   1 الشقة 

(ة)  ك صفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 071 80.

638I

SSB FORAGE

SSB FORAGE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SSB FORAGE

7   شارع ابن مني1 ، اقامة الزرقاء 

، الطابق امجل رقم 2 املعاريف ، 

20330، الدارالبيضاء املغرب

SSB FORAGE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 7   شارع 

ابن مني1 ، اقامة الزرقاء ، الطابق 

امجل رقم 2 املعاريف - 20330  

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

122423

 21 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  أكتوبر  202 

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 SSB  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FORAGE

أشغال    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفر.

عنوان املقر االأت اعي : 7   شارع 

الطابق   ، الزرقاء  اقامة   ، ابن مني1 

  20330  - املعاريف   2 رقم  امجل 

الدارالبيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد س ي1الزجيتي :  210 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

 210   : علوش  ابراهيم  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  س ي1الزجيتي  الديد 
م ق    40 رقم   6 زنقة االنجليز زنقة 

20000  الدارالبيضاء املغرب.

ابراهيم علوش عنوانه(ا)  الديد 

ايت بوملان قلعة امكونة 41800 تنغي1 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  س ي1الزجيتي  الديد 
م ق    40 رقم   6 زنقة االنجليز زنقة 

20000  الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

  1 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم -.

639I
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gestionis

GESTIONIS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gestionis
 RUE EL ARAAR ETG 2 BUREAU

 6,  CASABLANCA - MAROC 128
، 20200، casablanca Maroc

Gestionis شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 28  زنقة 
العرعار، طابق2، مكتب رقم 6 - 

20210 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1224 1

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   02
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.Gestionis
تديي1   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقارات.
عنوان املقر االأت اعي : 28  زنقة 
 -  6 رقم  مكتب  طابق2،  العرعار، 

20210 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : الديدة إي ان توغزاجي 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة إي ان توغزاجي عنوانه(ا) 
 44 رقم    2 بلوك  الرح ة  مدينة 
الدار   20210 بوعزة  سار  رح ة   

البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديدة إي ان توغزاجي عنوانه(ا) 

 44 رقم    2 بلوك  الرح ة  مدينة 

الدار   20210 بوعزة  سار  رح ة   

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

  1 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم -.

640I

Cabinet KAWTAR SEBARI

IBRAHIM SMART
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

Cabinet KAWTAR SEBARI

شارع يوسف بن تاشفين ، إقامة 

الشهباء ,الطابق الرابع, رقم 7 2 - 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب

IBRAHIM SMART  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : شارع 

أطلس زنقة 36 رقم 6 ، طنجة 

شارع أطلس زنقة 36 رقم 6 ، 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.78319

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

30 غشت  202 تقرر حل  املؤرخ في 

ذات  شركة    IBRAHIM SMART

رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 

مقرها  جعنوان  سرهم   10.000

36 رقم  اإلأت اعي شارع أطلس زنقة 

6 ، طنجة شارع أطلس زنقة 36 رقم 

املغرب  طنجة   90000 طنجة   ، 6

نتيجة اللحل املدبق

ج عين:

ج  بن دعوس  ابراهيم   الديد(ة) 

عنوانه(ا) زنقة القرية رقم 20 مرشان  

(ة)  ك صفي  املغرب  طنجة   90000

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
شارع  جفي  غشت  202   30 بتاريخ 
طنجة   ، 6 رقم   36 زنقة  أطلس 
شارع أطلس زنقة 36 رقم 6 ، طنجة 

90000 طنجة املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 248289.
64 I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

EXODUCO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
17 شارع موريتانيا صندجق ال15يد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب
EXODUCO شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 17 شارع 
موريتانيا صندجق ال15يد 2609 - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2063 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   03
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.EXODUCO
استي1اس   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الحديدية  املواس  جمعالجة  تصدير   -
جتطوير  جالبحث   ، الحديدية  جغي1 
جالطاقات  امخضر  االقتصاس 

املتجدسة.
17 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
 -  2609 ال15يد  صندجق  موريتانيا 

40000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

00.000,00  سرهم، مقدم كالتا ي:

  : شبيبي   املغيث  عبد  الديد 

سرهم    00 بقي ة  حصة    .000

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

شبيبي   املغيث  عبد  الديد 

س21  النجد  اقامة  عنوانه(ا)  0 

مراكش   40000 مراكش   م15جكة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

شبيبي   املغيث  عبد  الديد 

س21  النجد  اقامة  عنوانه(ا)  0 

مراكش   40000 مراكش   م15جكة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   21 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29938 .

642I

مكتب املحاسبة اطاكوم

MIRADOR TRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة اطاكوم

زنقة 63 رقم 3 تنجداس ، 12600، 

تنجداس املغرب

MIRADOR TRANS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 

الدات فركلة العليا تنجداس - 

12600 تنجداس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 1411
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   28
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MIRADOR TRANS
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املتخصصة امخرى.
قصر   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الدات فركلة العليا تنجداس - 12600 

تنجداس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : الديد اح يمي لحدن 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد اح يمي لحدن عنوانه(ا) 
قصر الدات 12600 تنجداس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد اح يمي لحدن عنوانه(ا) 
قصر الدات 12600 تنجداس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 26 نون15 

 202 تحت رقم 2 24.

643I

GECAFISC

فريكو بروسيس
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي1 أديد للشركة

GECAFISC
 RUE MOHAMED EL 26

  QUORRI  ETG 1 APPT 5
 CASABLANCA ، 20250،
CASABLANCA MAROC

فريكو برجسيس 

 شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي أنان 

الرح ة ج ش ا   ع ارة   الطابق 

4 رقم23 الرح ة - 27223 الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين مدي1 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.248829

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2020 تم تعيين  6  سأن15  املؤرخ في 

الديد(ة)  للشركة  أديد  مدي1 

موصلي حدناء ك دي1 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ف15اير  202 تحت رقم 767178.

644I

GECAFISC

فريكو بروسيس
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

GECAFISC

 RUE MOHAMED EL 26

  QUORRI  ETG 1 APPT 5

 CASABLANCA ، 20250،

CASABLANCA MAROC

فريكو برجسيس شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 32 تجزئة 

الحي الصناعي الوفاق مكتب رقم 

4 الطابق 2 الولفا  - 20220 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.248829

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2020 نون15    9 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

ابراهيم  (ة)  الديد  تفويت 

اأت اعية  حصة   3.000 الحجراجي 

لفائدة   حصة    0.000 أصل  من 

الديد (ة) عبد الرحيم موصلي بتاريخ 

9  نون15 2020.

تفويت الديد (ة) حدناء موصلي 

أصل  من  اأت اعية  حصة   700

(ة)  الديد  لفائدة   حصة    0.000

9  نون15  عبد الرحيم موصلي بتاريخ 

.2020

موصلي  هبة   (ة)  الديد  تفويت 

أصل  من  اأت اعية  حصة   100

(ة)  الديد  لفائدة   حصة    0.000

9  نون15  عبد الرحيم موصلي بتاريخ 

.2020

موصلي  ندى  (ة)  الديد  تفويت 

أصل  من  اأت اعية  حصة   100

(ة)  الديد  لفائدة   حصة    0.000

9  نون15  عبد الرحيم موصلي بتاريخ 

.2020

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15 2020 تحت رقم 719297.

641I

مكتب املحاسبة اطاكوم

RAMA TOUR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة اطاكوم

زنقة 63 رقم 3 تنجداس ، 12600، 

تنجداس املغرب

RAMA TOUR  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر ايت 

ابن ع ر فركلة الدفل0 تنجداس - 

12600 تنجداس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 1449

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   28

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 RAMA : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

. TOUR
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املتخصصة امخرى.
قصر   : االأت اعي  املقر  عنوان 
ايت ابن ع ر فركلة الدفل0 تنجداس 

- 12600 تنجداس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : الديد بن أليل ح زة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد بن أليل ح زة عنوانه(ا) 
تنجداس   12600 قصر ايت بن ع ر 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد بن أليل ح زة عنوانه(ا) 
قصر ايت بن ع رت 12600 تنجداس 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 24 نون15 

 202 تحت رقم 2409.

646I

FIDUCIAIRE

IKHOUA KARAM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
IKHOUA KARAM شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 38 
إقامة الهواء الج يل طريق سيدي 

حرازم - 30000 فاس املغرب.
تفويت حصص
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.16813

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  أكتوبر  202   27 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

الجليل   عبد  (ة)  الديد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة   600 االمين  

الديد  لفائدة   حصة   600 أصل 

نون15    2 بتاريخ  كطواع   ياسين   (ة) 

.202 

حيد   اع ارة   (ة)  الديد  تفويت 

أصل  من  اأت اعية  حصة    10

10  حصة لفائدة  الديد (ة) ياسين  

كطواع  بتاريخ 2  نون15  202.

حيد   جلعزيز   (ة)  الديد  تفويت 

أصل  من  اأت اعية  حصة    10

10  حصة لفائدة  الديد (ة) ياسين  

كطواع  بتاريخ 2  نون15  202.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون15   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 5285/2021.

647I

RECYC POINT VERT

RECYC POINT VERT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

RECYC POINT VERT

 HAY NAJIBA RUE 88 N° 11 RDC

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

RECYC POINT VERT شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي نجيبة 

شارع 88 رقم    الطابق االر�سي - 

90000 طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2 933

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   04

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 RECYC : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.POINT VERT
معالجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أج  املنتجات  أ يع  تدجير  جإعاسة 

النفايات..
عنوان املقر االأت اعي : حي نجيبة 
 - الطابق االر�سي  رقم      88 شارع 

90000 طنجة  املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 10   : الديد املهدي طنوش بناني 

حصة بقي ة 000.  سرهم للحصة .
حصة   10   : الديد نبيل الربيعي 

بقي ة 000.  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
بناني  طنوش  املهدي  الديد 
طنجة    90000 طنجة   عنوانه(ا) 

املغرب.
عنوانه(ا)  الربيعي  نبيل  الديد 

طنجة  90000 طنجة  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
بناني  طنوش  املهدي  الديد 
طنجة    90000 طنجة   عنوانه(ا) 

املغرب
عنوانه(ا)  الربيعي  نبيل  الديد 

طنجة  90000 طنجة  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    7 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم -.
648I

ML EXPERTS

DRINKS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

DRINKS شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي املنطقة 

الصناعية جالس صالح ، مج ع رقم 

20 ، قطاع 7  ، بوسكورة - *****  

الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.64183

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 0  سأن15 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

 ، صالح  جالس  الصناعية  «املنطقة 

مج ع رقم 20 ، قطاع 7  ، بوسكورة 

املغرب»  البيضاء  الدار    *****  -

إ 0  للشركة  الرئي�سي  املقر  «نقل  إ 0 

الصناعية  املنطقة  التا ي:  العنوان 

 -  .   20 رقم  صالح  جالس    CFCIM

*****  الدار البيضاء  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 820 80.

649I

املدتامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

SALHI D›HUILE D›OLIVE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املدتامنة الشرقية لتقنيات 

املحاسبة

شارع مح د عبده اقامة ح زة رقم 

8  مكرر الطابق الثاني رقم 7 ، 

60000، جأدة املغرب

SALHI D›HUILE D›OLIVE شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

 Rue 16 جعنوان مقرها اإلأت اعي

 Aout angle rue Tebara Hay

Hassani - 63050 أحفي1 املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7123

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2020 نون15   01
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 SALHI : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.D’HUILE D’OLIVE
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

زيت الزيتون.
 Rue  : االأت اعي  املقر  عنوان 
 16 Aout angle rue Tebara Hay

Hassani - 63050 أحفي1 املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
  00   : مح د   صالحي  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديد صالحي مح د : 00  بقي ة 

00  سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
صالحي مح د عنوانه(ا)  الديد  
سجار لعراعرة لفاأا بني خالد 63010 

أحفي1  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  مح د  صالحي  الديد 
سجار لعراعرة لفاأا بني خالد 63010 

أحفي1  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير    2 بتاريخ  ب15كان   االبتدائية 

 202 تحت رقم 08/2021.
610I

الحدين فاضيل

STE GEN DIAGNOSTICS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

الحدين فاضيل
مكتب رقم 1 ، املج ع املنهي ،تجزئة 
2 شارع عالل الفا�سي، إقامة حرف 
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ب، مراكش ، 40000، مراكش 
املغرب

STE GEN DIAGNOSTICS شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
سل ان الفري�سي، رياض مرأان 4، 
شقة رقم ب 3 مراكش. - 40000 

مراكش املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7974 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تحويل   تم   ماي  202    8 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
رياض  الفري�سي،  سل ان  «شارع 
مراكش.   3 شقة رقم ب   ،4 مرأان 
«حي  إ 0  املغرب»  مراكش   40000  -
الكدور، شطر الح راء، فيال رقم 20 

مراكش. - 40000 مراكش  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن15   08 بتاريخ  التجارية ب راكش  

 202 تحت رقم 27288 .
61 I

TSL GOLDEN DAK

MRAOUNA FISH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

TSL GOLDEN DAK
حي موالي رشيد زنقة انفافن رقم 
 Dakhla ،73000 ، 742 الداخلة

املغرب
MRAOUNA FISH شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
 HAY جعنوان مقرها اإلأت اعي
 EL MASSIRA 3 AVENUE EL

 MARINIYINE NR° 21 - 73000
DAKHLA املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 9079

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  يوليوز  202    6
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MRAOUNA FISH
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
امس اك الطازأة جاملج دة بالج لة؛
تج يد جمعالجة جتصدير جتدويق 

منتجات املأكوالت البحرية ؛
التصدير جالتجارة املحلية ؛

تدويق جتوزيع امس اك الطازأة.
تدويق جتوزيع امس اك املج دة.

أنواع  أ يع  بيع   / شراء  تدويق 
املنتجات البحرية (امس اك أج املحار 
أج املحار أج امعشاب البحرية أج غي1ها 

من املنتجات امل اثلة) ؛
البحرية  لل نتجات  الت1جيج 

(التعبئة جالتغليف جاملالك ة) ؛
تج يد  مصانع  جتشغيل  إسارة 

جمعالجة امس اك ؛
نقل البضائع..

 HAY  : االأت اعي  املقر  عنوان 
 EL MASSIRA 3 AVENUE EL
 MARINIYINE NR° 2  - 73000

DAKHLA املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد الزيتوني مراجنة عنوانه(ا) 
شارع املرينين رقم  2    3 حي املدي1ة 

73000 الداخلة املغرب.
عنوانه(ا)  مراجنة  مح د  الديد 
شارع املرينين رقم  2    3 حي املدي1ة 

73000 الداخلة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد الزيتوني مراجنة عنوانه(ا) 
شارع املرينين رقم  2    3 حي املدي1ة 

73000 الداخلة املغرب
عنوانه(ا)  مراجنة  مح د  الديد 
شارع املرينين رقم  2    3 حي املدي1ة 

73000 الداخلة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  االبتدائية بواسي الدهب  

غشت  202 تحت رقم 711 .

612I

azzouziabdelali

 SOCIETE PRODUITS

D›HYGIENE

إعالن متعدس القرارات

azzouziabdelali

FES ، 30010، FES MAROC

 SOCIETE PRODUITS

D›HYGIENE «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: قطعة 

رقم 42 الطابق الثاني تجزئة ناصر 

عين هارجن - 30000 فاس املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.46099

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 1  يوليوز  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

تحويل املقر االأت اعي للشركة

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

تعديل نشاط الشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل  تم 

شارع    9 رقم  التا ي:  العنوان  إ 0 

القاسسية زنقة الي1موك الليدج فاس

بند رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

تم تعديل نشاط الشركة إ 0 : تدويق 

املواس الكي اجية بالج لة - التجارة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15    2 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 1084.

613I

Société marocaine de révision des comptes

FULL ARCHI
إعالن متعدس القرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

FULL ARCHI «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: تقاطع 
زنقة الفرات اقامة النخلتين 2 

املعاريف - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 12433

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 30 أكتوبر 9 20 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

تفويت   عل0  العام  الج ع  موافقة 

الديد ك ال مح د الأ ا ي حصصه 

في الشركة لوالده الديد ك ال عباس

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

من  ك ال  مح د  الديد  استقالة 

موافقة  مع  للشركة  ك دي1  مهامه 

الج ع العام عل0 هذه االستقالة

قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 

الديد عباس ك ال ك دي1  تد ية 

جحيد للشركة مع أ يع الصالحيات 

املخولة له لتديي1 الشركة

قرار رقم 4: الذي ينص عل0 مايلي: 

تحويل  تم  الدابقة  للقرارات  تبعا 

شركة  للشركةمن  القانوني  الشكل 

ذات مدؤجليةمحدجسة لشركة ذات 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد

عل0  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مايلي: قرر الشريك الوحيد نقل املقر 

التا ي  العنوان  ا 0  للشركة  الرئي�سي 

سيدي سلي ان طريق تيهلي كيلومت1 

2 جالس بوغنجة الطابق التحت سفلي.
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قرار رقم 6: الذي ينص عل0 مايلي: 
قرر الشريك الوحيد تعديل الفصل 
 , 4, 6, 7 ج 1  من القانون االسا�سي 

للشركة
قرار رقم 7: الذي ينص عل0 مايلي: 
قرر الشريك الوحيد تحيين القانون 

االسا�سي
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
يندرج الشكل القانوني للشركة تحت 
القوانين الجاري بها الع ل للشركات 
ذات  املحدجسة   املدؤجلية  ذات 

الشريك الوحيد
عل0  ينص  الذي   :4 رقم  بند 
يتواأد املقر الرئي�سي للشركة  مايلي: 
بالعنوان التا ي سيدي سلي ان طريق 
تيهلي كيلومت1 2 جالس بوغنجة الطابق 

التحت سفلي
بند رقم 6: الذي ينص عل0 مايلي: 
اجسع الشريك الوحيد الديد عباس 
مبلغ  للشركة  مبلغ  نقديا  مح د 

000.000.  سرهم
بند رقم 7: الذي ينص عل0 مايلي: 
للشركة  االأت اعي  الراس ال  يحدس 
مقد ة  سرهم    .000.000 مبلغ  في 
باسم  حصة اأت اعية    0.000 ا 0 

الشريك الوحيد الديد عباس ك ال
عل0  ينص  الذي   : 1 رقم  بند 
عباس  ك ال  الديد  تد ية  مايلي: 

ك دي1 جحيد للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر  202 تحت رقم 3 7970.

614I

nadorligneconsulting

بورار اوطو
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nadorligneconsulting
الناضور ، 62000، الناضور املغرب
بورار اجطو شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الحدن الثاني  66 661 العرجي 

الناظور - 62000  الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23 79

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202     

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

بورار   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

اجطو.

تأأي1   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سيارات بدجن سائق.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

العرجي   661 الثاني  66  الحدن 

الناظور - 62000  الناظور املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : بورار  الياس  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد الياس بورار عنوانه(ا) سجار 

 62213 الدريوش  بنح و  علي  اجالس 

الدريوش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد الياس بورار عنوانه(ا) سجار 

 62213 الدريوش  بنح و  علي  اجالس 

الدريوش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 22 نون15 

 202 تحت رقم 4410.

611I

FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD

 STE ALPHA GROW

TRAVAUX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CENTRALE DU

SUD

 AV EL WAHDA N°39 ,1 ER

 ETAGE ,ES SEMARA ، 72000، ES

SEMARA MAROC

 STE ALPHA GROW TRAVAUX

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي مدينة 21 

مارس رقم 433 العيون - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38387

عقد حر مؤرخ في  0  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  أكتوبر  202 

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ALPHA GROW TRAVAUX

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء ج اشغال مختلفة .

مدينة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

21 مارس رقم 433 العيون - 70000 

العيون املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 910   : كرث  بن  لحدن  الديد 

حصة بقي ة 91.000 سرهم للحصة .

 10   : كرت  بن  يوسف  الديد 

حصة بقي ة 1.000 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد لحدن بن كرث عنوانه(ا) 

قصر ع ار النيف تنغي1 41800 تنغي1 

املغرب .

الديد يوسف بن كرت عنوانه(ا) 

قصر ع ار النيف تنغي1 41800 تنغي1 

املغرب .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد لحدن بن كرث عنوانه(ا) 

قصر ع ار النيف تنغي1 41800 تنغي1 

املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 07 أكتوبر 

 202 تحت رقم 3132/21.

616I

ائت انية مومن

 STE ORIENTAL POUR LE

VERRE
شركة التضامن

تأسيس شركة

ائت انية مومن

32 زنقة سبتة بوعرفة، 200 6، 

بوعرفة املغرب

 STE ORIENTAL POUR LE VERRE

شركة التضامن

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

عالل الفا�سي رقم 302 - 200 6 

بوعرفة املغرب

تأسيس شركة التضامن 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

98 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202    3

امسا�سي لشركة التضامن بامل يزات 

التالية:

شكل الشركة : شركة التضامن.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ORIENTAL POUR LE VERRE

صنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مايتعلق  كل  ج  الزأاأية  املنتوأات 

بالزأاج.
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شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 6 200  -  302 رقم  الفا�سي  عالل 

بوعرفة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 80   : لصهب  الدين  نور  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
  0   : الديد عبد الجليل طويل 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديد البشي1 بوصلعة :  0  حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
لصهب  الدين  نور  الديد 
عنوانه(ا) زنقة الدار البيضاء رقم 66 

200 6 بوعرفة املغرب.
طويل  الجليل  عبد  الديد 
 01 رقم  زغنغن  زنقة  عنوانه(ا) 

200 6 بوعرفة املغرب.
الديد البشي1 بوصلعة عنوانه(ا) 
 6 200   61 رقم  مراكش  زنقة 

بوعرفة  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
لصهب  الدين  نور  الديد 
عنوانه(ا) زنقة الدار البيضاء رقم 66 

200 6 بوعرفة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   26 بتاريخ  االبتدائية بفجيج  

 202 تحت رقم 1 3.

617I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

MAGHRIB LITAAMIR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 1
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt

N°2 ، 60000، OUJDA MAROC
 MAGHRIB LITAAMIR

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

(في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي هكو 
الزنقة ط  3 الرقم 11 - 60000 

جأدة امل لكة املغربية.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2607 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون15  202    0 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ    MAGHRIB LITAAMIR
جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي حي هكو الزنقة ط 
 3 الرقم 11 - 60000 جأدة امل لكة 
املغربية نتيجة ل : لم تنجز أي نشاط 

تجاري.
ج حدس مقر التصفية ب حي هكو 
 60000  -  11 الرقم  ط  3  الزنقة 

جأدة امل لكة املغربية. 
ج عين:

ج  لويزي  مح د   الديد(ة) 
ط  3  الزنقة  هكو  حي  عنوانه(ا) 
امل لكة  جأدة   60000  11 الرقم 

املغربية ك صفي (ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

حي هكو الزنقة ط  3 الرقم 11
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   29 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

 202 تحت رقم 4041.
618I

karama conseil

 STE MORLIGNE
IMMOBILIER SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم   زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم   زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب
 STE MORLIGNE IMMOBILIER

SARL شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 36 

مكاتب الدالم شارع عبد العا ي بن 

شقرجن الطابف 6 املكتب رقم 24  

فاس الجديدة فاس - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

70433

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    9

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MORLIGNE IMMOBILIER SARL
مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء/االشغال املختلفة جالبناء.
 36 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 

مكاتب الدالم شارع عبد العا ي بن 

  24 املكتب رقم   6 شقرجن الطابف 

فاس   30000  - فاس الجديدة فاس 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 100   : رشيد  الرأراجي  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديد مرأان امين :  100 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد الرأراجي رشيد عنوانه(ا) 

الصين 20000 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  امين  مرأان  الديد 
طابق  زنقة بالي اقامة االستقرار   

 20000 البيضاء  الدار  الأي1جند   3

الدارالبيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  امين  مرأان  الديد 

زنقة بالي اقامة االستقرار   طابق 3 

الأي1جند الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 5383/2021.

619I

DRIEB & ASSOCIES

MIKROMA MAROC

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD DE LA RESISTANCE

 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،

20110، CASABLANCA MAROC

MIKROMA MAROC شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي املنتزه 

الصناعي CFCIM أجالس صالح، 

تجزئة 32-33 بوسكورة - 82 27 

الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تحويل   تم   ماي  202   28 املؤرخ في 

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

أجالس   CFCIM الصناعي  «املنتزه 

 - بوسكورة   32-33 تجزئة  صالح، 

إ 0  املغرب»  البيضاء  الدار   27 82

«كازا شور بيزنس سانت1 الدار البيضاء 

شارع القدس،     00 ني1شور بارك، 

الدار   20270  - معرجف  سيدي 

البيضاء  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 7 8020.

660I
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DRIEB & ASSOCIES

ZORO
إعالن متعدس القرارات

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD DE LA RESISTANCE

 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،

20110، CASABLANCA MAROC

ZORO «شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 2، زنقة 

مصطفى ملعاني - 24000 الدار 

البيضاء املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 21 أكتوبر  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

الرحيم  عبد  املرحوم  جفاة  تسجيل 

لح ام بتاريخ  2 شتن15  202

عل0  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

3600 حصة اأت اعية  مايلي: توزيع 

امل لوكة لل رحوم بين الورثة كالتا ي: 

حصة   600 له ام  كبور  الديد 

مفضل  س ي1ة  الديدة  اأت اعية، 

الديدة  اأت اعية،  حصة   410

اأت اعية  حصة   810 له ام  أمي ة 

حصة    700 له ام  ح زة  جالديد 

اأت اعية 

قرار رقم 4: الذي ينص عل0 مايلي: 

تعيين الديدة س ي1ة مفضل ك دي1ة 

جحيدة للشركة

قرار رقم 1: الذي ينص عل0 مايلي: 

للديدة  التوقيع  صالحيات  منح 

س ي1ة ملفضل

قرار رقم 6: الذي ينص عل0 مايلي: 

إعاسة جتحيين القوانين امساسية

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل0 مايلي: 

تفاصيل الحصص الرق ية الجديدة

بند رقم 7: الذي ينص عل0 مايلي: 

توزيع الرأس ال اإلأت اعي الجديد.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 898 80.

66 I

LAAJEB ACCOUNTING

ALHISN WORK
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة 

LAAJEB ACCOUNTING
 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN NC ، 93040،
TETOUAN MAROC

ALHISN WORK شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي 2   شارع 
النقيب املزسكي سجر الشهداء طابولة  

- 0430  تطوان املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2688 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  شتن15  202    3 في  املؤرخ 
نشاط  إ 0  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
نقل البضائع نيابة عن الغي1،.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
22 شتن15  بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 202 تحت رقم 3730.

662I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

 MAROC METALLIQUE
SOLUTIONS

إعالن متعدس القرارات

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al  17
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
 MAROC METALLIQUE

 SOLUTIONS
«شركة ذات املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 8 شارع 
الفارابي، إقامة بالس، الطابق 

الثاني، رقم 9، طنجة . - 90000 
طنجة املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.  2091
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 9  نون15  202
تم اتخاذ القرارات التالية: 

الحصص:  تفويت  رقم     قرار 
فوت الديد  الذي ينص عل0 مايلي: 
100 حصة  طارق اطري يني امنجري 
لفائدة الديد بنيفو مح د، ك ا فوت 
حصة    100 الع راني   أيوب  الديد 

لفائدة الديد بنيفو مح د
املدي1ين  استقالة   2 رقم  قرار 
استقالة   مايلي:  عل0  ينص  الذي   :
امنجري  اطري يني  طارق  الديد 
جالديد أيوب الع راني من منصبه ا 

ك دي1ين للشركة 
قرار رقم 3 تد ية املدي1 الجديد: 
تعيين الديد  الذي ينص عل0 مايلي: 

بنيفو مح د ك دي1 أديد للشركة
الشكل  تحويل   4 رقم   قرار 
عل0  ينص  الذي  للشركة:  القانوني 
مايلي: تم تحويل الشركة بعد تفويت 
الحصص من شركة ذات املدؤجلية 
ا 0 شركة ذات املدؤجلية  املحدجسة 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد 
القانون  تعديل   1 رقم  قرار 
تم  الذي ينص عل0 مايلي:  امسا�سي: 

تعديل بنوس القانون امسا�سي
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم    : الذي ينص عل0 مايلي:  
ذات  شركة  من  الشركة  تحويل 
ا 0 شركة ذات  املدؤجلية املحدجسة 
الشريك  ذات  املحدجسة  املدؤجلية 

الوحيد 
بند رقم  6: الذي ينص عل0 مايلي:  
تفويت حصص لفائدة الديد بنيفو 

مح د
عل0  ينص  الذي   : 2 رقم   بند 
مح د  بنيفو  الديد  تعيين  مايلي: 

ك دي1 أديد للشركة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   29 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 248347.
663I

DRIEB & ASSOCIES

 DEVELOPPEMENT 
AGRICOLE EURO-

 MAROCAIN DE LA
« CHAOUIA « EUROMAGRI

إعالن متعدس القرارات

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD DE LA RESISTANCE
 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،
20110، CASABLANCA MAROC
 DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

 EURO-MAROCAIN DE LA
 « CHAOUIA « EUROMAGRI
«شركة ذات املدؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: 7/1 

زنقة بابوم - 20210 الدار البيضاء 
املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 08 أكتوبر  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
الع اري  س ي1ة  الديدة  تفويت 
 4 66 فائق  نزهة  الديدة  لفائدة 

حصة اأت اعية
قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
الع اري  س ي1ة  الديدة  تفويت 
 4 67 فائق  غيثة  الديدة  لفائدة 

حصة اأت اعية
قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
تفويت الديد مح د فائق امل ثل من 
طرف جالدته الديدة س ي1ة الع اري 
  4699 فائق  نزهة  الديدة  لفائدة 

حصة اأت اعية
قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
تفويت الديد مح د فائق امل ثل من 
طرف جالدته الديدة س ي1ة الع اري 
  4698 فائق  غيثة  الديدة  لفائدة 

حصة اأت اعية
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جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل0 مايلي: 

الجديدة  الرق ية  الحصص  مبلغ 

للشركاء

بند رقم 7: الذي ينص عل0 مايلي: 

توزيع الرأس ال اإلأت اعي الجديد

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 899 80.

664I

Fiduciaire Le Médiateur

ISMOPROMO - S A R L A U
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fiduciaire Le Médiateur

 Bd D›Anfa 1er étage  8

 Casablanca، 20100، Casa

Maroc

 ISMOPROMO - S A R L A U

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 71 شارع 

انفا  ملتقى زنقة كلوز سج بغوفنس 

الطابق 9 الشقة ب-08 الدار 

البيضاء Casa 20100 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1 2003

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  يونيو  202   23

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ISMOPROMO - S A R L A U

غرض الشركة بإيجاز : 
• الت1جيج العقاري بج يع أشكاله.
أ يع أنواع املباني أج  تشييد    •
مي  املخصصة  املباني  من  غي1ها 

استخدام.
• بيع جشراء جتدويق لوازم جمواس 

البناء.
• مفاجض عام..

71 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
ملتقى زنقة كلوز سج بغوفنس  انفا  
ب-08 الدار  الشقة   9 الطابق 
البيضاء Casa 20100 الدار البيضاء 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد عز الدين اإلسري�سي يحيوي 
سرهم    00 بقي ة  حصة    .000   :

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد عز الدين اإلسري�سي يحيوي 
اقامة  الياس ين  زنقة   24 عنوانه(ا) 
حي الراحة  طابق     01 شقة   2 ربيع 

البيضاء Casa 20 00 املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد عز الدين اإلسري�سي يحيوي 
اقامة  الياس ين  زنقة   24 عنوانه(ا) 
حي الراحة  طابق     01 شقة   2 ربيع 

البيضاء Casa 20 00 املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  202 تحت رقم 788368.
661I

FID PME

WORD OF MOSAIC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FID PME
64 شارع موالي علي الشريف الشقة 

6 ت ارة ، 2020 ، ت ارة املغرب
WORD OF MOSAIC شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الورسة 
رقم 0  كيش الوساية ت ارة - 2000  

ت ارة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 34781

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   23

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.WORD OF MOSAIC

غرض الشركة بإيجاز : التجارة في 

أ يع أنواع املواس جاملنتجات.

عنوان املقر االأت اعي : حي الورسة 
رقم 0  كيش الوساية ت ارة - 2000  

ت ارة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 ABBADI RACHID :  100 الديد

حصة بقي ة 10.000 سرهم للحصة .

 JELLOUL الديد 

MOHAMMED  :  100 حصة بقي ة 

10.000 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

 ABBADI RACHID الديد 

 814 رقم  الجديدة  سال  عنوانه(ا) 

سال    2000 الجديدة  حصاين سال 

الجديدة املغرب.

 JELLOUL الديد 

أمل  حي  عنوانه(ا)   MOHAMMED
املدي1ة يعقوب املنصور   824 رقم   1

الرباط 2000   الرباط املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

 ABBADI RACHID الديد 

 814 رقم  الجديدة  سال  عنوانه(ا) 

سال    2000 الجديدة  حصاين سال 

الجديدة املغرب

 JELLOUL الديد 

حي أمل  عنوانه(ا)    MOHAMMED
املدي1ة يعقوب املنصور   824 رقم   1

الرباط 2000   الرباط  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   29 بتاريخ  بت ارة   االبتدائية 

 202 تحت رقم 6901.

666I

MIMOFID SARL AU

CONEXPHARM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MIMOFID SARL AU

42 حي مدرجر   ت ارة ، 2020 ، 

ت ارة املغرب

CONEXPHARM شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 0  

بداتين املنزه شارع مح د الداسس 

ت ارة  - 23 2  ت ارة  املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 34789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    1

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CONEXPHARM
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غرض الشركة بإيجاز : - مدتشار 
الصحة  مجاالت:  عدة  في  جخبي1 

جالتعليم
- امع ال املتنوعة ؛

- االستي1اس جالتصدير ؛.
  0 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
املنزه شارع مح د الداسس  بداتين 

ت ارة  - 23 2  ت ارة  املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : توفيق  أ ال  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  توفيق  أ ال  الديد 
802 ع ارة اله15ي اقامة ماشاء  رقم 
اكدال  الصديق  أعفر  زنقة  هللا 

الرباط 0090   الرباط املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  توفيق  أ ال  الديد 
802 ع ارة اله15ي اقامة ماشاء  رقم 
اكدال  الصديق  أعفر  زنقة  هللا 

الرباط 0090   الرباط املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   29 بتاريخ  بت ارة   االبتدائية 

 202 تحت رقم 6907.
667I

IRRIGATION MESOUAK
إعالن متعدس القرارات

 IRRIGATION MESOUAK
«شركة ذات املدؤجلية املحدجسة»

 Douar :جعنوان مقرها االأت اعي
 Sidi Said Centre Mejjat

 Chichaoua .     N° 22 HAY AL
 AMAL 41000 .CHICHAOUA

.maroc
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.202 /219

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
تم اتخاذ  يونيو  202   23 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي:  
للديد  م لوكة  سهم   340 بيع    -
حدن مدواك لصالح الديد ح زة 
م لوكة  سهم   330 بيع   - مدواك 
للديد مصفى مدواك لصالح الديد 

مح د مدواك
قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 
-زياسة رأس املال لرفع سبع ائة ألف 
ث ان ائة  )إ 0   سرهم(700.000،00 

ألف سرهم (800.000،00)
قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 
- تعديل في الفصول : 6 ؛ 7 من النظام 

امسا�سي للشركة املذكورة أعاله.
قرار رقم 4: الذي ينص عل0 مايلي: 

- تفويض الدلطات.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل0  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
مبلغ  مدواك  ح زة  -الديد  مايلي: 
جاثنان  (مائتان  سرهم   272،000.00
جسبعون ألف سرهم) - الديد يونس 
سرهم   264.000.00 مبلغ  مدواك 
سرهم)  ألف  جستون  جأربعة  (مائتان 
ب بلغ   ، مدواك  مح د  الديد   -
جأربعة  (مائتان  سرهم   264.000.00
مبلغ  سرهم)-إأ ا ي  ألف  جستون 
(ث ان ائة ألف  سرهم   8،00،000.00

سرهم)
عل0  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
ب بلغ  املال  رأس  تحديد  تم  مايلي:  
ألف  (ث ان ائة  سرهم   800.000.00
مداه ة  إلأ ا ي  املوافق  سرهم) 
الشركاء من خالل النقد عند اإلنشاء 
مقد ة  جهي  الجارية.  جالحدابات 
متداجية بقي ة  أأزاء   8000.00 إ 0 
00  سرهم لكل منها مدفوعة بالكامل 
قبل  من  بالكامل  بها  جمكتتب   ،
الديد   - التا ي:  النحو  عل0  الشركاء 
(ألفان  سهم   2720 مدواك:  ح زة 
جسبع ائة جعشرجن سهً ا). - الديد 
(ألفان  سهم   2640 مدواك:  يونس 
الديد   - سهم).  جأربعون  جست ائة 
(ألفان  سهم   2640 مدوق:  مح د 
في املج وع  جست ائة جأربعون سهم). 

، 8000 سهم. (ث انية آالف سهم).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  بامنتانوت   االبتدائية 

يوليوز  202 تحت رقم 311/2021.

668I

CSTA

ITRAN PRO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CSTA

 OULFA LOT 60GROUPE 1

 IMMEUBLE 3 RUE 120 2EME

 ETAGE N°2  CASABLANCA

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

ITRAN PRO شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي  6 شارع 

اللة الياقوت تقاطع مصطفى 

املعاني الطابق الثاني الرقم 62 مركز 

الرياض الدارالبيضاء 20400 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4 881 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   20 8 نون15   28

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 ITRAN : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.PRO

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

عنوان املقر االأت اعي :  6 شارع 

اللة الياقوت تقاطع مصطفى املعاني 

الطابق الثاني الرقم 62 مركز الرياض 

الدار البيضاء   20400 الدارالبيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 100   : شيكو  ابراهيم  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

حصة   100   : الديد علي بيزكان 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  شيكو  ابراهيم  الديد 

 20000 شارع مح د الداسس   9 4

الدار البيضاء املغرب.

حي  بيزكان عنوانه(ا)  الديد علي 

كل يم  تي1ت العليا رقم  4  000 8 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  شيكو  ابراهيم  الديد 

 20000 شارع مح د الداسس   9 4

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

  0 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15 8 20 تحت رقم  881 4.

669I

EURO ADVISORY

ZAIO PRO CASH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURO ADVISORY

 Rue Général Ameziane Bur. ,82

 N°2 - 1èr Etage ، 26050، Nador

Maroc

ZAIO PRO CASH شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 372 شارع 

اإلنبعاث  - 62900 زايو الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

23 8 
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عقد حر مؤرخ في  3  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  أكتوبر  202 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 ZAIO  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.PRO CASH
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امموال.
 372  : االأت اعي  املقر  عنوان 
شارع اإلنبعاث  - 62900 زايو الناظور 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : التومي  مي ون  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  التومي  مي ون  الديد 
الناظور  زايو   62900 الدالم    حي 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  التومي  مي ون  الديد 
الناظور  زايو   62900 الدالم    حي 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 23 نون15 

 202 تحت رقم 4418.

670I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

BIG BATIMENT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جفاة شريك

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès
Maroc

BIG BATIMENT  شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 
رقم 8 ع ارة رقم    حي االسارسة  - 

30000 فاس املغرب.
جفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2 37 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 0  شتن15  202 تم اإلعالم 
ج  الشقوري  زينب   الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  عل0  حصصه  توزيع 
شتن15   02 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

 202 بالشكل امتي :
الديد(ة) عبد الرفيع الشقوري  ،  

81  حصة .
بن عبدالجليل   لطيفة   الديد(ة) 

،  84  حصة .
الديد(ة) مالك  حجوجي  ،  114 

حصة .
الديد(ة) املهدي  البدجي  ،  277 

حصة .
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 5335/2021.

67 I

FISCOMPTES

SROUR CASH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

FISCOMPTES
زنقة ابن رشد ع ارة لعلج الطابق 
الثاني رقم    ، 60020، جأدة 

املغرب
SROUR CASH شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : سكان 

رقم 7  الكائن بقيدارية الج عية 
االسالمية الخي1ية سوق مليلية 
الشطر االجل - 60000 جأدة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.36977

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر  نون15  202  في     املؤرخ 

ذات  شركة   SROUR CASH حل 

رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 

مقرها  جعنوان  سرهم    00.000

الكائن    7 رقم  سكان  اإلأت اعي 

بقيدارية الج عية االسالمية الخي1ية 

 60000  - سوق مليلية الشطر االجل 

لتوقيف  نتيجة  املغرب  جأدة 

النشاط.

ج عين:

ج  اصرجر  مصطفى   الديد(ة) 

عنوانه(ا) شارع سيدي اسريس تجزئة 

الطلحاجي زنقة مرجة رقم   60020 

جأدة املغرب ك صفي (ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

سكان  جفي  نون15  202  بتاريخ    
الج عية  بقيدارية  الكائن    7 رقم 

مليلية  سوق  الخي1ية  االسالمية 

الشطر االجل - 60000 جأدة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   26 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

 202 تحت رقم 4060.

672I

LAAJEB ACCOUNTING

FABIOLA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

LAAJEB ACCOUNTING

 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN NC ، 93040،

TETOUAN MAROC

FABIOLA شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي الدويقة 

سرب بن عبد الصاسق رقم 9 - 

93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3016 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   04
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FABIOLA
تدويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مدتحضرات  جتوزيع  جتعبئة 
جأ يع  الطبيعية  جالزيوت  التج يل 

منتجات التج يل، 
أ يع  جشحن  جتغليف  تعبئة 

مدتحضرات التج يل،
مدتحضرات  جتصدير  استي1اس 
جأ يع  الطبيعية  جالزيوت  التج يل 

منتجات التج يل .
: الدويقة  عنوان املقر االأت اعي 
سرب بن عبد الصاسق رقم 9 - 93000 

تطوان املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديدة فاط ة عياس : 710 بقي ة 

00  سرهم.
 : الديدة لطيفة بلقائد الصرجخ 

210 بقي ة 00  سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  فاط ة  عياس  الديدة 
شارع جاس أم الربيع عين خباز رقم 20 

93000 تطوان املغرب.
الصرجخ  بلقائد  لطيفة  الديدة 
 92000 تازة  باب  مركز  عنوانه(ا) 

شفشاجن املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  فاط ة  عياس  الديدة 
شارع جاس أم الربيع عين خباز رقم 20 

93000 تطوان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    2 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 202 تحت رقم   69.
673I



24515 الجريدة الرسميةعدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) 

SOUSS-FISC SARL

SOCIETE ZOLDYC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC

SOCIETE ZOLDYC شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها االأت اعي سجار 
الخ ايس القليعة أيت ملول - 

86316 القليعة  املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 736 

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت  نون15  202    1 في  املؤرخ 
نشاط  إ 0  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
-نقل البضائع لحداب الغي1

-جكيل بالع ولة في نقل البضائع
-االستي1اس جالتصدير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون15   26 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

 202 تحت رقم 2108.
674I

FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD

BEN TRAVOC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CENTRALE DU
SUD

 AV EL WAHDA N°39 ,1 ER
 ETAGE ,ES SEMARA ، 72000، ES

SEMARA MAROC
BEN TRAVOC شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزءة 

القوات املداعدة رقم 22 العيون - 
70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38389

عقد حر مؤرخ في  0  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  أكتوبر  202 

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 BEN  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRAVOC

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء ج اشغال مختلفة.

تجزءة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 - العيون   22 القوات املداعدة رقم 

70000 العيون املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 910   : الحدن بن كرث  الديد 

حصة بقي ة 91.000 سرهم للحصة .

10 حصة    : الديد عا ي بن كرث 

بقي ة 1.000 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  كرث  بن  علي  الديد 

تنغي1   41800 تنغي1  ع ار  قصر 

املغرب.

الديد الحدن بن كرث عنوانه(ا) 

قصر ع ار النيف تنغي1 41800 تنغي1 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد الحدن بن كرث عنوانه(ا) 

قصر ع ار النيف تنغي1 41800 تنغي1 

املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 07 أكتوبر 

 202 تحت رقم 3132/21.

671I

marrakech finance

CELEBRE MOUETTE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

marrakech finance
 Av Allal el fassi imm atlassi

 A1 n 15 marrakech، 40000،
Marrakech maroc

CELEBRE MOUETTE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 
الكريم الخطابي ع ارة مانيس ع ارة 

ا 7 شقة رقم    - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 207 1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   08
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CELEBRE MOUETTE
تاأر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتجات الحرفية.
عنوان املقر االأت اعي : شارع عبد 
الكريم الخطابي ع ارة مانيس ع ارة 
مراكش   40000  - شقة رقم      7 ا 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
  00   : صدراجي  ح يد  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد ح يد صدراجي عنوانه(ا) 

أواهر  ع ارة  الفا�سي  عالل  شارع 

شقة رقم    40000 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديدة صفاء الفاكي1ي عنوانه(ا) 
 40000 م   س   1 رحدة   178 رقم 

مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   29 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 30032 .

676I

إئت انيات منار العرائش

 STE. BAB E EL MOSTAKBAL

)– SARL_ (AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

إئت انيات منار العرائش

شارع ابن خلدجن، رقم 01 ، 9200، 

العرائش املغرب

 STE. BAB E EL MOSTAKBAL –

SARL_ (AU)  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

 N°11, جعنوان مقرها اإلأت اعي

 AV ABDELMOUMEN BEN ALI

 - Larache 05. av ibn khaldoun-

larache 92000 Ville املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 499

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم  نون15  202    7 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»    .200.000»

«600.000.  سرهم» إ 0 «600.000.  

تقديم حصص    : عن طريق  سرهم» 

نقدية أج عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 26 نون15 

 202 تحت رقم 1457/2021.

677I
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DRIEB & ASSOCIES

WE LOGISTICS 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD DE LA RESISTANCE
 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،
20110، CASABLANCA MAROC

 WE LOGISTICS شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز 
امع ال كنتبو -  7، زاجية شارع 

مح د الخامس جزنقة أزيالل الطابق 
الثالث - 0  20 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 08 نون15  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
زاجية   ،7  - كنتبو  امع ال  «مركز 
أزيالل  الخامس جزنقة  شارع مح د 
الدار   20  0  - الثالث  الطابق 
مح د  «مركز  إ 0  املغرب»  البيضاء 
الرقم  الداسس  الطابق  الخامس، 
جشارع  باع ران  أيت  زنقة   607
مح د الخامس - الصخور الدوساء - 

20300 الدار البيضاء  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 4 8020.
678I

ائت انية بوعرفة

 STE EXPRESS LINE
EUROMAROC

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تفويت حصص

ائت انية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 200 6، بوعرفة املغرب
 STE EXPRESS LINE

 EUROMAROC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 62 حي بدر 
- 200 6 بوعرفة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6 9
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت  نون15  202   04 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
عاسل بن ومن  (ة)  تفويت الديد 
أصل  من  اأت اعية  حصة   100
(ة)  الديد  لفائدة   حصة    .000

رشيد بقا ي بتاريخ 04 نون15  202.
عاسل بن ومن  (ة)  تفويت الديد 
أصل  من  اأت اعية  حصة   100
(ة)  الديد  لفائدة   حصة    .000
مح د عريف بتاريخ 04 نون15  202.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون15   21 بتاريخ  بفجيج   االبتدائية 

 202 تحت رقم 321.

679I

ائت انية بوعرفة

 STE EXPRESS LINE
EUROMAROC

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

ائت انية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 200 6، بوعرفة املغرب
 STE EXPRESS LINE

EUROMAROC شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
ج عنوان مقرها االأت اعي رقم 62 

حي بدر - 200 6 بوعرفة .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6 9

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تحويل  نون15  202   04 املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من «شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
«شركة ذات املدؤجلية  إ 0  الوحيد» 

املحدجسة».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   21 بتاريخ  بفجيج   االبتدائية 

 202 تحت رقم 321.

680I

cabinet azallad

L.C.COMMUNICATION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
حل شركة

cabinet azallad

 AV LALLA YACOUT ، 20000، 16

CASABLANCA MAROC

L.C.COMMUNICATION شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

عزيز بالل، الطابق الخامس، شارع 

الزرقطوني، املعاريف. - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 169 7

الشريك  قرار  ب قت�سى 

نون15  202   02 في  الوحيداملؤرخ 

مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

مبلغ    L.C.COMMUNICATION

جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 

بالل،  عزيز  زنقة  اإلأت اعي  مقرها 

الطابق الخامس، شارع الزرقطوني، 

البيضاء  الدار   20000  - املعاريف. 

عن  التوقف   : ل  نتيجة  املغرب 

النشاط.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

شارع  الخامس،  الطابق  بالل،  عزيز 

الزرقطوني، املعاريف. - 20000 الدار 

البيضاء املغرب. 

ج عين:

ج  الشرعي  ملياء   الديد(ة)  

الكورنيش  زنقة   3 الرقم  عنوانه(ا) 

الدار   20 00 انفا  يوسف  تجزئة 

البيضاء املغرب ك صفي (ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم  80240.
68 I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

LILIS SAIS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جفاة شريك

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
LILIS SAIS  شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

سليلة بندوسة محل رقم 9  اقامة 6 
املج وعة الدكنية الح د  - 30000 

فاس املغرب.
جفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6 869

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 0  شتن15  202 تم اإلعالم 
ج  الشقوري  زينب   الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  عل0  حصصه  توزيع 
شتن15   02 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

 202 بالشكل امتي :
الديد(ة) عبد الرفيع الشقوري  ،  

62 حصة .
بن عبدالجليل   لطيفة   الديد(ة) 

،   6 حصة .
الديد(ة) مالك  حجوجي  ،  81  

حصة .
 92   ، البدجي   املهدي   الديد(ة) 

حصة .
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 5334/2021.
682I
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ائت انية بوعرفة

 STE EXPRESS LINE

EUROMAROC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

ائت انية بوعرفة

رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 200 6، بوعرفة املغرب

 STE EXPRESS LINE

EUROMAROC شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 62 حي بدر 

- 200 6 بوعرفة املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6 9

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 04 نون15  202 تم  تحويل  

للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

بوعرفة   6 200  - حي بدر   62» من 
 - زنقة اكاسير   71 «رقم  إ 0  املغرب» 

200 6 بوعرفة  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   21 بتاريخ  بفجيج   االبتدائية 

 202 تحت رقم 321.

683I

TAX CONSULTING AND ACCOUNTING

د ت اندستري
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 TAX CONSULTING AND

ACCOUNTING

 AV HASSANII IMM SALHI 2

 ETAGE BENI MELLAL ، 23000،

BENI MELLAL maroc

س ت اندست1ي شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شا رع 

مح د الخا مس الع ا رة 7   رقم 6 

بني مال ل   - 23000  

بني مال ل املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2 89

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  نون15  202    2

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

ت  س   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

اندست1ي.

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة  - الطاقة الش دية-  اشغال 

الكهربا ء.

رع  شا   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 6 رقم     7 مح د الخا مس الع ا رة 

بني مال ل   - 23000  

بني مال ل املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد سانون ترك :  000.  حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ترك  سانون  الديد 

تجزئة  مجد الفتح رقم 7 أبي الجعد  

21060 أبي الجعد  املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  ترك  سانون  الديد 

تجزئة  مجد الفتح رقم 7 أبي الجعد  

21060 أبي الجعد  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 29 نون15 

 202 تحت رقم  20 .

684I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

PRESTATION SIMO BEL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم   الع ارة  9 الحي الحدني 
منطقة امنشطة االقتصاسية ، 

46300، اليوسفية املغرب
PRESTATION SIMO BEL شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
املدي1ة الخضراء رقم 8   الطابق 
االجل - 46013 الش اعية املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.124

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 1  نون15  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
   8 رقم  الخضراء  املدي1ة  «شارع 
الش اعية   46013  - االجل  الطابق 
املغرب» إ 0 «رقم 01 زنقة ملداحة حي 
الش اعية    46013  - الشاف امبارك 

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

نون15  202 تحت رقم 869.

681I

ائت انية بوعرفة

 STE EXPRESS LINE
EUROMAROC

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تعيين مدي1 أديد للشركة

ائت انية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 200 6، بوعرفة املغرب
 STE EXPRESS LINE

EUROMAROC  شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 
71 زنقة اكاسير - 200 6 بوعرفة 

املغرب.

تعيين مدي1 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6 9

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تعيين  نون15  202   04 املؤرخ في 

مدي1 أديد للشركة الديد(ة) عريف 

مح د ك دي1 آخر

تبعا لقبول استقالة املدي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   21 بتاريخ  بفجيج   االبتدائية 

 202 تحت رقم 321.

686I

CAGERE

 CABINET DE GESTION
 ET DE REPRESENTATION
COMMERCIALE-CAGERE

إعالن متعدس القرارات

CAGERE

218  زنقة مصطفى املعاني ، 

30 20، الدار البيضاء املغرب

 CABINET DE GESTION

 ET DE REPRESENTATION

 COMMERCIALE-CAGERE

«شركة ذات املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 218 - 
زنقة مصطفى املعاني - 30 20 الدار 

البيضاء املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.36943

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 0  نون15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

الشركة  حصص  هبة  عل0  املوافقة 

الطيب  بلحدن  الديد  قدمها  التي 

لصالح الديد بلحدن أواس لخضر 

جالديد بلحدن نبيل.

عل0  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

املوافقة عل0 التوزيع الجديد  مايلي: 

لحصص الشركة  املكونة لرأس املال 

الشركة.
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قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 

النظام  من   7 ج   6 املاستين  تعديل 

امسا�سي للشركة جفًقا لذلك.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل0  ينص  الذي  ج7:   6 رقم  بند 

 2.000 ل  الجديد  التوزيع  مايلي: 

حصص الشركة  املكونة لرأس املال 

الشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 799 80.

687I

ائت انية لرفيد

TRANSPORT BENAJI SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

ائت انية لرفيد

شارع مالك ابن مرحل’ زنقة طنجة, 

ع ارة املحيط, طابق الثاني رقم:4  

، 92000، العرائش املغرب

 TRANSPORT BENAJI SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

الهيايضة أ اعة ج قياسة العوامرة’ 

القصر الكبي1 سجار الهيايضة أ اعة 

ج قياسة العوامرة’ القصر الكبي1 

92000 العرائش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.111 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  نون15  202  في  0  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

فوزية البصي1  (ة)  تفويت الديد 

710 حصة اأت اعية من أصل 00  

حصة لفائدة  الديد (ة) مح وس  بن 

ناجي بتاريخ 01 نون15  202.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 21 نون15 

 202 تحت رقم 219 .

688I

ائت انية بوعرفة

STE JAMALEDDINE BETON

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

ائت انية بوعرفة

رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 200 6، بوعرفة املغرب

 STE JAMALEDDINE BETON

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة(في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

مح د الداسس  - 200 6 بوعرفة 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.06/1 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون15  202  املؤرخ في    

 STE شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

مبلغ    JAMALEDDINE BETON

جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 

مح د  شارع  اإلأت اعي  مقرها 

بوعرفة املغرب   6 200  - الداسس  

الهدف  تحقيق  صعوبة   : ل  نتيجة 

االأت اعي للشركة.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

بوعرفة   6 200  - الداسس  مح د 

املغرب. 

ج عين:

أ ال الدين  عبد هللا   الديد(ة) 

 6 200 ارفوس  زنقة  ج عنوانه(ا)  0 

بوعرفة املغرب ك صفي (ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15    7 بتاريخ  بفجيج   االبتدائية 

 202 تحت رقم 322.

689I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

LILIS SAIS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

LILIS SAIS شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

سليلة بندوسة محل رقم 9  اقامة 6 

املج وعة الدكنية الح د - 30000 

فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6 869

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  شتن15  202    0 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
تفويت الديد (ة)  املهدي  البدجي 

 92 أصل  من  اأت اعية  حصة   92

حصة لفائدة  الديد (ة) عبد الرفيع  

الشقوري بتاريخ 0  شتن15  202.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون15   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 5357/2021.

690I

DRIEB & ASSOCIES

PROGRAINES

إعالن متعدس القرارات

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD DE LA RESISTANCE

 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،

20110، CASABLANCA MAROC

PROGRAINES «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 7/1 
زنقة بابوم - 20210 الدار البيضاء 

املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 08 أكتوبر  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
الع اري  س ي1ة  الديدة  تفويت 
20 حصة  لفائدة الديدة نزهة فائق 

اأت اعية
قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
الع اري  س ي1ة  الديدة  تفويت 
لفائدة الديدة غيثة فائق  2 حصة 

اأت اعية
قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
تفويت الديد مح د فائق امل ثل من 
طرف جالدته الديدة س ي1ة الع اري 
48 حصة  لفائدة الديدة نزهة فائق 

اأت اعية
قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
تفويت الديد مح د فائق امل ثل من 
طرف جالدته الديدة س ي1ة الع اري 
لفائدة الديدة غيثة فائق 48 حصة 

اأت اعية
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل0 مايلي: 
الجديدة  الرق ية  الحصص  مبلغ 

للشركاء
بند رقم 7: الذي ينص عل0 مايلي: 

توزيع الرأس ال اإلأت اعي الجديد
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 902 80.

69 I

س-اطلس

 CENTRE HEMODIALYSE
 MALADIES RENALES
MOYEN ATLAS AZILAL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

س-اطلس
الطابق االجل الحي االساري شارع 

الطائف رقم  4 ، 23000، بني مالل 
املغرب
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 CENTRE HEMODIALYSE

 MALADIES RENALES MOYEN

ATLAS AZILAL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

تال15أت زنقة   الرقم   - 22000 

ازيالل املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    2

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 CENTRE HEMODIALYSE

 MALADIES RENALES MOYEN

.ATLAS AZILAL

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تصفية الدم ج غدل الكلي.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 22000  - الرقم    تال15أت زنقة   

ازيالل املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.710   : ياسر   زكرياء   الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

 2.210   : نوال  شباك  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ياسر   زكرياء   الديد 
رقم 23 تجزئة التيدي1 أنان الطاهر 

23000 بني مالل املغرب .

الديدة شباك نوال عنوانه(ا) حي 
رياض الدالم بلوك   رقم 4 23000 

بني مالل املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  ياسر   زكرياء   الديد 
رقم 23 تجزئة التيدي1 أنان الطاهر 

23000 بني مالل املغرب
الديدة شباك نوال عنوانه(ا) حي 
رياض الدالم بلوك   رقم 4 23000 

بني مالل املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   29 بتاريخ  بازيالل   االبتدائية 

 202 تحت رقم  39.
692I

DRIEB & ASSOCIES

 EXPORTATION–
 IMPORTATION ET

 TRAITEMENT DE TOUS
 PRODUITS VEGETAUX «

« EXPRIMA

إعالن متعدس القرارات

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD DE LA RESISTANCE
 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،
20110، CASABLANCA MAROC

 EXPORTATION–
 IMPORTATION ET

 TRAITEMENT DE TOUS
 PRODUITS VEGETAUX «

EXPRIMA » «شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 7/1 
زنقة بابوم - 20210 الدار البيضاء 

املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 08 أكتوبر  202
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
الع اري  س ي1ة  الديدة  تفويت 
9  حصة  لفائدة الديدة نزهة فائق 

اأت اعية
قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
الع اري  س ي1ة  الديدة  تفويت 

لفائدة الديدة غيثة فائق 8  حصة 
اأت اعية

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
تفويت الديد مح د فائق امل ثل من 
طرف جالدته الديدة س ي1ة الع اري 
74 حصة  لفائدة الديدة نزهة فائق 

اأت اعية
قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
تفويت الديد مح د فائق امل ثل من 
طرف جالدته الديدة س ي1ة الع اري 
لفائدة الديدة غيثة فائق 74 حصة 

اأت اعية
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل0 مايلي: 
الجديدة  الرق ية  الحصص  مبلغ 

للشركاء
بند رقم 7: الذي ينص عل0 مايلي: 

توزيع الرأس ال اإلأت اعي الجديد
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم  90 80.

693I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

BIG BATIMENT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
BIG BATIMENT شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 

رقم 8 ع ارة رقم    حي االسارسة - 
30000 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 37 
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  شتن15  202    0 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

تفويت الديد (ة) املهدي  البدجي 

277 حصة اأت اعية من أصل 277 

حصة لفائدة  الديد (ة) عبد الرفيع 

الشقوري بتاريخ 0  شتن15  202.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون15   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 5356/2021.

694I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

KACHKAT NEGOCE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم   الع ارة  9 الحي الحدني 

منطقة امنشطة االقتصاسية ، 

46300، اليوسفية املغرب

KACHKAT NEGOCE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 1  حي 

الدعاسة زنقة الطرطو�سي - 46300 

اليوسفية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 279

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون15  202   24 املؤرخ في 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

 KACHKAT الوحيد  الشريك  ذات 

  00.000 NEGOCE  مبلغ رأس الها 

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 

 - حي الدعاسة زنقة الطرطو�سي    1

 : اليوسفية املغرب نتيجة ل   46300

توقف أنشطة الشركة.

رقم  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

 - حي الدعاسة زنقة الطرطو�سي    1

46300 اليوسفية املغرب. 

ج عين:

الديد(ة) حنان  ستور ج عنوانه(ا) 

حي الدعاسة زنقة مصطفى العباسي 
املغرب  اليوسفية   46300  34 رقم 

ك صفي (ة) للشركة.
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جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
رقم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

الطرطو�سي  زنقة  الدعاسة  حي    1

اليوسفية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

نون15  202 تحت رقم 123.

691I

STE AGEFICO SARL

REDMOTEX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL

2  شارع ع ر الخيام الطابق الثاني 
رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب

REDMOTEX شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 4 شارع 

موالي علي شريف تجزئة بني مكاسة 
رقم 264 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22249

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   27

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.REDMOTEX

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتجارة املالبس الجاهزة.

شارع   4  : عنوان املقر االأت اعي 

موالي علي شريف تجزئة بني مكاسة 
رقم 264 - 90000 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

  00   : بنطامو  رضوان  الديد 
حصة بقي ة 000.  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد رضوان بنطامو عنوانه(ا) 
بوبانة   61 رقم  فيال  شيكا  تجزئة 

90000 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد رضوان بنطامو عنوانه(ا) 
بوبانة   61 رقم  فيال  شيكا  تجزئة 

90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15   29 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 248378.

696I

trainning office and accounting advice

 MASTER PROJECT
LOGISTICS

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تعيين مدي1 أديد للشركة

 trainning office and accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,41
 alkheir bernoussi casablanca،

20600، casablanca maroc
  MASTER PROJECT LOGISTICS

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 49  شارع 
حدن الصغي1 إقامة أوهرة ياس ين 
الطابق 4 رقم      - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
تعيين مدي1 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.277933

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
30 غشت  202 تم تعيين  املؤرخ في 
الديد(ة)   للشركة  أديد  مدي1 
الهبطي طارق ك دي1 آخر تبعا لقبول 

استقالة املدي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن15  202 تحت رقم 794424.
697I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

VIP SOLUTIONS SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble

 opéra 2ème etage 13 TANGER،
90000، TANGER MAROC

  VIP SOLUTIONS SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي  
الحداس, زنقة 66 رقم  30  - 90000 

طنجة  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.98623

الشريك  قرار  ب قت�سى 
نون15  202    2 في  الوحيداملؤرخ 
مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 
 VIP الوحيد  الشريك  محدجسة ذات 
مبلغ     SOLUTIONS SARL AU
جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 
زنقة  الحداس,  مقرها اإلأت اعي حي  
66 رقم  30  - 90000 طنجة  املغرب 

نتيجة ل : لعدم مزاجلة اي نشاط .
حي   ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
 90000 -  30 66 رقم   الحداس, زنقة 

طنجة  املغرب . 
ج عين:

ج  البقا ي  ك ال   الديد(ة) 
   6 ع ارة   االمل,  مركب   عنوانه(ا) 
الطابق الثالث  رقم 7 90000 طنجة  

املغرب  ك صفي (ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: ال حدجس املفرجضة عل0 الصالحيات 

املخولة لهم 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 248213.
698I

trainning office and accounting advice

SUPER MARCHE AL KIMA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 trainning office and accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,41
 alkheir bernoussi casablanca،

20600، casablanca maroc
 SUPER MARCHE AL KIMA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي سيار القّ ة 
ع ارة س 3 املحل 0 ,   , 2  سيدي 

مومن -  20402  الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
122043

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   2 
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 SUPER : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.MARCHE AL KIMA
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتجات الغذائية
نقل البضائع  

االستي1اس ج التصدير 
تدويق أ يع املنتجات

جع وما أ يع الع ليات التجارية 
ج الصناعية، املنقولة ج غي1 املنقولة ج 
املالية املتعلقة بصفة مباشرة أج غي1 

مباشرة باملجاالت الدالفة الذكر.
عنوان املقر االأت اعي : سيار القّ ة 
0 ,   , 2  سيدي  3 املحل  ع ارة س 
البيضاء  الدار    20402   - مومن 

املغرب.
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أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

 334   : الديدة هند ايت الزهراء  
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

 333   : الديد ع ر ايت الزهراء  
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديدة نعي ة ايت الزهراء :  333 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

الزهراء  ايت  هند  الديدة 
الدرج  0  الدالم  إقامة  عنوانه(ا) 
04  طريق أجالس زيان   2  طابق  شقة 

20320 الدار البيضاء املغرب.
الديد ع ر ايت الزهراء عنوانه(ا) 
 60 رقم   78 زنقة  بوشنتوف  سرب 

20800 الدار البيضاء املغرب.
الزهراء  ايت  نعي ة  الديدة 
عنوانه(ا) إقامة الدالم سرج 2  شقة  
الدار   20320 زيان   أجالس  8طريق 

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الزهراء  ايت  هند  الديدة 
الدرج  0  الدالم  إقامة  عنوانه(ا) 
04  طريق أجالس زيان   2  طابق  شقة 

20320 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  2  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر  202 تحت رقم  79986.

699I

ARKOS

M.L.M DISTRIBUTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ARKOS
 COMPLEXE ERAC BD MED 6
 IMM D1 N°8 LA GIRONDE

 CASABLANCA ، 20550،
CASABLANCA MAROC
 M.L.M DISTRIBUTION

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 19 شارع 
الزرقطوني اقامة الزهور الطابق 

9 شقة 26 الدار البيضاء - 20360 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
123 47

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 M.L.M : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.DISTRIBUTION
غرض الشركة بإيجاز : التجارة.

19 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
الطابق  الزهور  اقامة  الزرقطوني 
 20360  - الدار البيضاء   26 شقة   9

الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
طلعت  الباقر  مح د  الديد 
  00 000.  حصة بقي ة    : صنبوره 

سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
طلعت  الباقر  مح د  الديد 
االمارات  سجلة  عنوانه(ا)   صنبوره 
العربية املتحدة  املدينة سبي  املنطقة 
سبي االمارات    2000 20 مرسف فيال 

العربية املتحدة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  الناأبي  منى  الديدة 
سجار عباس لحرش اجالس عزجزالنواصر 
20210 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم -.

700I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

FAMICAL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تغيي1 تد ية الشركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID
 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 4 etage  fes vn ، 30000
فاس املغرب

FAMICAL شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي رقم 22 
زنقة عباس املدعدي شارع مح د 
الخامس طابق 2 مكتب 2  فاس - 

30000 فاس املغرب.
تغيي1 تد ية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
63869

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
8  أكتوبر  202 تم تغيي1  املؤرخ في 
تد ية الشركة من «FAMICAL» إ 0 

. «RAMO CONSULTING»
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 1303.

70 I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

 DROGUERIE
QUINCAILLERIE AGHBALA

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE IBN ROCHD
شارع الحدن الثاني رقم  8 حي 

 avenue سيطا سوق الدبت
 hassan 2 n°81 cité suta souk

sebt، 23550، سوق الدبت املغرب
 DROGUERIE QUINCAILLERIE
AGHBALA شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الحي 
االساري مركز اغبالة - 23012 قصبة 

تاسلة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
208 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    2
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 DROGUERIE QUINCAILLERIE

.AGHBALA
بيع   +  : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاقي1 بالتقديط
+ نيكوص

+بيع قطع غيار الديارات .
الحي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
االساري مركز اغبالة - 23012 قصبة 

تاسلة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : سعيد  جغزمان  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  سعيد  جغزمان  الديد 
23012 قصبة  حي تيزي نعلي اغبالة 

تاسلة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  سعيد  جغزمان  الديد 
23012 قصبة  حي تيزي نعلي اغبالة 

تاسلة املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  االبتدائية بقصبة تاسلة  

نون15  202 تحت رقم 40 .
702I
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NOGALO NEG

NOGALO NEG
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOGALO NEG

01 شارع عبد هللا بن ياسين اقامة 

بلدجن طابق 7 املكتب رقم 8 ، 

20300، الدا البيضاء املغرب

NOGALO NEG شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 01 

شارع عبد هللا بن ياسين اقامة 

بلدجن طابق 7املكتب 08 - 20300 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

124 73

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   09

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NOGALO NEG

-استي1اس   : غرض الشركة بإيجاز 

جتصدير

-تاأرة

-أع ال متنوعة أج إنشاءات.

01 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

عبد هللا بن ياسين اقامة بلدجن طابق 

الدارالبيضاء   20300  -  08 7املكتب 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : الحب�سي  يونس  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الحب�سي  يونس  الديد 
الرباط     0000 فاس   جاس  4زنقة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  الحب�سي  يونس  الديد 
الرباط     0000 فاس   جاس  4زنقة 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم -.

703I

DRIEB & ASSOCIES

 SOCIETE FAIQ MOHAMED 
« ET CIE  « SOFAMEC

إعالن متعدس القرارات

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD DE LA RESISTANCE

 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،

20110، CASABLANCA MAROC

 SOCIETE FAIQ MOHAMED ET 

CIE  « SOFAMEC » «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 7/1 
زنقة بابوم - 20210 الدار البيضاء 

املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 08 أكتوبر  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
الع اري  س ي1ة  الديدة  تفويت 

لفائدة الديدة نزهة فائق 3 حصص 

اأت اعية

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
الع اري  س ي1ة  الديدة  تفويت 

لفائدة الديدة غيثة فائق 3 حصص 

اأت اعية.

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
تفويت الديد مح د فائق امل ثل من 
طرف جالدته الديدة س ي1ة الع اري 
لفائدة الديدة نزهة فائق 76  حصة 

اأت اعية
قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
تفويت الديد مح د فائق امل ثل من 
طرف جالدته الديدة س ي1ة الع اري 
  71 فائق  غيثة  الديدة  لفائدة 

حصة اأت اعية
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل0 مايلي: 
تفاصيل الحصص الرق ية الجديدة

بند رقم 7: الذي ينص عل0 مايلي: 
توزيع الرأس ال اإلأت اعي الجديد

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 903 80.
704I

cabinet  AMSN

STE GTDN MEKNES SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

cabinet  AMSN
 N°8 rue antisirabe appt n°11

 3eme etage vn meknes ،
50000، meknes maroc

STE GTDN MEKNES SARL شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : ع ارة43 
الطابق الثاني الشقة4 مكرر زنقة 

الرازي الدعاسة  - 10000 مكناس  
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4412 
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر  نون15  202    1 في  املؤرخ 
 STE GTDN MEKNES SARL حل 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة مبلغ 
جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 
الطابق  ع ارة43  اإلأت اعي  مقرها 
الرازي  زنقة  مكرر  الشقة4  الثاني 
املغرب  مكناس    10000  - الدعاسة  

نتيجة لقلة املوارس املالية جكفيد.

ج عين:

ج  مفيد  سعيد    الديد(ة) 

مكناس    10000 مكناس   عنوانه(ا) 

املغرب ك صفي (ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

جفي ع ارة43  نون15  202    1 بتاريخ 

زنقة  مكرر  الشقة4  الثاني  الطابق 

مكناس    10000  - الدعاسة   الرازي 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15  بتاريخ  0  التجارية ب كناس  

 202 تحت رقم 403.

701I

auditexpert

 LE TRIO ZMH

INNOVATION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

auditexpert

 n 5 Rue Ghassan Kanafani 6

 eme etage fes n 5 Rue Ghassan

 Kanafani 6 eme etage fes،

30000، Fes maroc

 LE TRIO ZMH INNOVATION

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 

2 زنقة   اقامة النور حي سيدي 

الهاسي زجاغة فاس - 30020 فاس 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.61397

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

09 غشت  202 تقرر حل  املؤرخ في 

 LE TRIO ZMH INNOVATION

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة مبلغ 

رأس الها 00.000,00  سرهم جعنوان 

مقرها اإلأت اعي رقم 2 زنقة   اقامة 

النور حي سيدي الهاسي زجاغة فاس 

للم   نتيجة  املغرب  فاس   30020  -

تع ل.
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ج عين:

ج  بندلي ان  ح زة   الديد(ة) 
 30 زنقة عبد الجليل رقم  عنوانه(ا) 

الكامل  موالي  أنان  اي رجس  تجزئة 

(ة)  ك صفي  املغرب  فاس   30000

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

 2 جفي رقم  غشت  202   09 بتاريخ 
زنقة   اقامة النور حي سيدي الهاسي 

زجاغة فاس - 30020 فاس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 5338/21.

706I

ACOMS CONSULTING

HOME BAKERY SARLAU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACOMS CONSULTING
رقم 2 ع ارة 3  شارع اسريس 2 م.ج 

، 10000، مكناس املغرب

HOME BAKERY SARLAU شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

امر�سي رقم 80 زنقة 3 قطاع أ 

البداتين  - 10000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

148  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202    4

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 HOME : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.BAKERY SARLAU

غرض الشركة بإيجاز : مخ5زة.
الطابق   : االأت اعي  املقر  عنوان 
أ  قطاع   3 زنقة   80 رقم  امر�سي 

البداتين  - 10000 مكناس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 60.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 600   : الديد الحدن الحداسي 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الحداسي  الحدن  الديد 
أ  قطاع   80 رقم   3 زنقة  عنوانه(ا)  

البداتين 10000 مكناس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الحداسي  الحدن  الديد 
أ  قطاع   80 رقم   3 زنقة  عنوانه(ا)  

البداتين 10000 مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15  بتاريخ  0  التجارية ب كناس  

 202 تحت رقم 10 1.

707I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

فندق
عقد تديي1 حر مصل تجاري (امشخاص 

املعنويون)

عقد تديي1 حر مصل تجاري
فندق

ب قت�سى  عقد عرفي مؤرخ قي 28 
 ANDALUCIA أعطى  أكتوبر  202 
بالسجل  املسجل   GOLF ESPA
التجارية  باملحك ة   30849 التجاري 
لألصل  الحر  التديي1  حق  بطنجة 
بوبانا  فندق  ب   الكائن  التجاري 
الناسي  ج  القبة  طريق  اندلوسيا 
امللكي  - 90000 طنجة املغرب لفائدة 
 ANDALUCIA HOSPITALITY
MANAGEMENT ملدة 3 سنة تبتدئ 
 30 في  تنتهي  ج  نون15  202  من  0 
نون15 2024 مقابل مبلغ شهري قي ته 

210.000 سرهم.

708I

اجرج افريك إكدبي1

BET BETON TIZNIT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

اجرج افريك إكدبي1
رقم 216 شارع اإلسري�سي، تجزئة 
صوفيا الورسة، تاركةـ ـ مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
BET BETON TIZNIT شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 

اكاسير أ اعة اكلو تزنيت - 81000 
تزنيت املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3131
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  أكتوبر  202   29 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
 STE BET (ة)  الديد  تفويت 
 STE BETON ج   BUILDING
 ENGINEERING DE SETTAT
أصل  من  اأت اعية  حصة    .000
000.  حصة لفائدة  الديد (ة) اكرم 

سرقات بتاريخ 29 أكتوبر  202.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
بتاريخ  0 سأن15  االبتدائية بتيزنيت  

 202 تحت رقم 849.

709I

FIDUNION-MAROC

IMARSI
إعالن متعدس القرارات

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

IMARSI  «شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 86 شارع 
فيكتور هوغو - 20000  الدار 

البيضاء  املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 02143

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

تم اتخاذ  نون15  202    4 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

تحديث النظام االسا�سي

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 0: الذي ينص عل0 مايلي: 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  0  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 802600.

7 0I

A&O

 ARSENAL MAROCAIN DE

GENIE CIVIL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

A&O

 AVENUE MERS SULTAN ، 26

20210، الدار البيضاء املغرب

 ARSENAL MAROCAIN DE

GENIE CIVIL شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 4 شارع 

ابن الونان الحي املح دي - 2000 

الدار البيضاء  املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8463 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

رفع  تم   20 8 ماي   28 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال 

من  أي  سرهم»   1.200.000»

«000. 3.62 سرهم» إ 0 «000. 8.82 

مقاصة  إأراء    : طريق  عن  سرهم» 

مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج 

املدتحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

  8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 9 20 تحت رقم 6717.

7  I
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FIDUNION-MAROC

DAR SOULAMI AL HADITA

إعالن متعدس القرارات

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 DAR SOULAMI AL HADITA

«شركة ذات املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 86 

شارع فيكتور هوغو - 20000 الدار 

البيضاء  املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.69067

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 4  نون15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

 CIN : الدلمي  عزيز  الديد  تعيين 

B26993 ك دي1 إضافي للشركة 

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

تحديث النظام االسا�سي

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 0: الذي ينص عل0 مايلي: 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  0  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 802199.

7 2I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

ADAYMO SERVICES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D'OR

sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 1

 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt

N°2 ، 60000، OUJDA MAROC

 ADAYMO SERVICES

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 78 طريق 
  تجزئة 8   موقف - 60000 

جأدة امل لكة املغربية
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38361
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2020 شتن15    1
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ADAYMO SERVICES
مقاجل   *  : غرض الشركة بإيجاز 

تنظيف جاأهات املحالت، ج الشقق
* انجاز كل أشغال البناء

* مقاجل سهانات البناء
* تاأر أأهزة ك بيوتر

عنوان املقر االأت اعي : 78 طريق 
  تجزئة 8   موقف - 60000 جأدة 

امل لكة املغربية.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
340 حصة    : الديد مح د ماني 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
حصة   330   : الديد أيوب ماني 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
330 حصة    : الديد عدنان ماني 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
بقي ة   340  : الديد مح د ماني 

34.000 سرهم.
بقي ة   330  : ماني  أيوب  الديد 

33.000 سرهم.
بقي ة   330  : الديد عدنان ماني 

33.000 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  ماني  مح د  الديد 
شارع عالل بن عبد هللا ثانوية ع ر 
بن عبد العزيز 60000 جأدة امل لكة 

املغربية.

الديد أيوب ماني عنوانه(ا) شارع 

بن  ع ر  ثانوية  هللا  عبد  بن  عالل 

امل لكة  جأدة   60000 العزيز  عبد 

املغربية.

عنوانه(ا)  ماني  عدنان  الديد 

شارع عالل بن عبد هللا ثانوية ع ر 

بن عبد العزيز 60000 جأدة امل لكة 

املغربية.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  ماني  مح د  الديد 

شارع عالل بن عبد هللا ثانوية ع ر 

بن عبد العزيز 60000 جأدة امل لكة 

املغربية

الديد أيوب ماني عنوانه(ا) شارع 

عالل بن عبد هللا ثانوية ع ر بن عبد 

العزيز 60000 جأدة امل لكة املغربية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15    2 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

 202 تحت رقم -.

7 3I

HADDOUCH MOHAMMED LARBI

 KALIMAT CENTER FOR

 SPEECH LANGUAGE

PATHOLOGY

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 HADDOUCH MOHAMMED

LARBI

 RUE EL HARIRI N 17 TANGER 7

، 90000، TANGER MAROC

 KALIMAT CENTER FOR SPEECH

 LANGUAGE PATHOLOGY

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

االرسن زجين سانت1 الطابق 2 رقم     

- 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  1901

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  أبريل  202   06

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 KALIMAT CENTER FOR SPEECH

.LANGUAGE PATHOLOGY

غرض الشركة بإيجاز : مركز عالج 

النطق.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
2 رقم      االرسن زجين سانت1 الطابق 

- 90000 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

  00   : لحبو�سي  زينب  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة زينب لحبو�سي عنوانه(ا) 
عين  رقم7   زهي1  ابن  عرجة  زنقة 
الحياني الطابق الثاني  رقم 1 90000 

طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديدة زينب لحبو�سي عنوانه(ا) 
عين  رقم7   زهي1  ابن  عرجة  زنقة 
الحياني الطابق الثاني  رقم 1 90000 

طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   30 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 0 9 24.

7 4I
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 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

ZAKI AUTO 
إعالن متعدس القرارات

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC)

BUREAU DE COMPTABILITE

صندجق ال15يد 0 3 الرئيدية 

الرشيدية ، 12000، الرشيدية 

املغرب

 ZAKI AUTO  «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 0  

طريق كل ي ة رقم 0  طريق كل ي ة 

12000 الرشيدية املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 2 13

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 نون15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

فتح فرع أديد للشركة  بشارع مح د 

الخامس تصومعت جرزازات

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

تعيين الديد لحدن بن مو 0 مدي1ا 

للفرع

عل0  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع  مايلي: 

من  أي  سرهم»   2000000» قدره 

 6 00000» إ 0  سرهم»   4 00000»

حصص  تقديم   : طريق  عن  سرهم» 

نقدية أج عينية.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 

بيع الديارات املدتع لة

بند رقم 7: الذي ينص عل0 مايلي: 

راس ال الشركة 00000 6

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 21 نون15 

 202 تحت رقم 162.

7 1I

ائت انية ماأدت1ال

ألو سلعتي
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت انية ماأدت1ال

تجزئة السيكون القطعة 7 /7 زاجية 
زنقة طنجة ج زنقة ابن الخطيب 

امطلس فاس ، 00 30، فاس 

املغرب

ألو سلعتي  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

خرابشة عين الشقف ع الة موالي 

يعقوب  - 16 36 موالي يعقوب  

املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

70279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   04

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

ألو   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

سلعتي .

مقاجلة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امشغال املختلفة ج البناء 

بيع مواس البناء

النقل للحداب الخاص ج لحداب 

الغي1

سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 

خرابشة عين الشقف ع الة موالي 

يعقوب   موالي   36 16  - يعقوب  

املغرب .

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 80.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 800   : الديدة حفصة يازغيش  
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

يازغيش   حفصة  الديدة 
 2 رقم   09 زنقة  الوفاق    عنوانه(ا) 
املفة  20000 الدار البيضاء املغرب 
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
يازغيش   حفصة  الديدة 
 2 رقم   09 زنقة  الوفاق    عنوانه(ا) 
املفة  20000 الدار البيضاء املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    6 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 18 1.

7 6I

SOCIETE IMPORT KORAINADO

 SOCIETE IMPORT
KORAINADO   راسمالها 

100000.درهم
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

SOCIETE IMPORT KORAINADO
شقة 60 الطابق الثاني مج ع الرقية 
4 شارع باب الغرزة طريق الرباط ، 

9000، طنجة املغرب
   SOCIETE IMPORT KORAINADO
راس الها 00000 .سرهم         شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 شارع 

ع ار ابن العاص الطابق الثالث رقم 
26 طنجة - 90000 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 0064 
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 9  يناير  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
شارع ع ار ابن العاص الطابق   26»
 90000  - طنجة   26 رقم  الثالث 
 60 رقم  «شقة  إ 0  املغرب»  طنجة 
شارع   4 الطابق الثاني مج ع الرقية 
 90000  - باب الغرزة طريق الرباط 

طنجة  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ف15اير    0 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 6166.

7 7I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

RN2M CONFECTION
إعالن متعدس القرارات

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

RN2M CONFECTION «شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: قطعة 

9 طابور 3 الحي الصناعي مداي  - 
000 3 صفرج املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2647
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 28 أكتوبر  202 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 
عل0  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
مايلي: تفويت الديد  الدويط ايوب 
أصل  من  اأت اعية  حصة    000
000  حصة لفائدة الديد  خضاري 

عزالدين
قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 
ايوب  الدويط  الديد   استقالة 
الديد  تعيين  ج  املدي1  منصب  من 
خضاري عزالدين مدي1ا أديدا ملدة 

غي1 محدسة
قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 

تحيين النظام االسا�سي 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل0 مايلي: 

املداه ات
بند رقم 7: الذي ينص عل0 مايلي: 

رأس املال.
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عل0  ينص  الذي   :36 رقم  بند 

مايلي: تعيين املدي1

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   26 بتاريخ  االبتدائية بصفرج  

 202 تحت رقم 753/2021.

7 8I

MOORE CASABLANCA

رتاج ريال إستايت
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA

 ORIGIN OFFICE OASIS 78

 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،

CASABLANCA MAROC

رتاج ريال إستايت شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

س ية إقامة شهرزاس 3 طابق 1 رقم 

22 بالمي الدار البيضاء - 20000 

الدار البيظاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1242 3

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  نون15  202   30

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

رتاج   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

ريال إستايت.

نشاط   -  : غرض الشركة بإيجاز 

 ، التجارية  جاملعامالت  العقارات 

جالتطوير العقاري ، جالتقديم الفرعي 

، جإسارة اإليجارات ، جإسارة امل تلكات 

بشكل  املرتبطة  امنشطة  جأ يع 

الشركة  بهدف  أج غي1 مباشر  مباشر 

املحدس عل0 هذا النحو ؛

جاإلسارة  جاالستحواذ  اإلنشاء   -

التجارية  املؤسدات  لج يع  الحرة 

جتأأي1   ، العقارية جغي1ها  جالوكاالت 

ي كن  التي  املباني  أ يع  شراء  أج 

امشكال  من  شكل  بأي  استخدامها 

لغرض الشركة ؛

للشركات  الخدمات  تقديم   -

جاإلسارات.

- استي1اس جتصدير مواس البناء.

زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

1 رقم  3 طابق  س ية إقامة شهرزاس 

 20000  - البيضاء  الدار  بالمي   22

الدار البيظاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 999   : كابيطال  أركاسيا  الشركة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

:    حصة  الديد عزيز الحدوني 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الشركة أركاسيا كابيطال عنوانه(ا) 

الشق   عين   2 رقم   2 الصفا  تجزئة 

20000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

عنوانه(ا)  الحدوني  عزيز  الديد 

طابق    فاس  اقامة  بطاش  تجزئة 

 20000 البيضاء  كاليفورنيا   شقة   

الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  الحدوني  عزيز  الديد 

طابق    فاس  اقامة  بطاش  تجزئة 

 20000 كاليفورنيا البيضاء  شقة   

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  0  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم  80217.

7 9I

مدتامنة تي اسير ش.م.م  ش.ج

سوق فريش
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مدتامنة تي اسير ش.م.م  ش.ج
حي لعري شيخ ع ارة الشفاء الطابق 

الرابع الناظور، 62000، الناظور 
املغرب

سوق فريش  شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املطار 
جساسية االهرام رققم 36 الناظور  
الناظور 62000 الناظور املغرب 
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  شتن15  202   0 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
سوق   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

فريش .
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنتجات  لج يع  الج لة  جتقديط 
االستهالكية ساخل جخارج املتجر جع15 

اإلنت1نت.
عنوان املقر االأت اعي : حي املطار 
الناظور    36 رققم  االهرام  جساسية 

الناظور 62000 الناظور املغرب .
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : الديد رضوان شوكراس 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
  000  : شوكراس  رضوان  الديد 

بقي ة 00  سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد رضوان شوكراس عنوانه(ا) 
 03 رقم   13 حي اجالس ابراهيم الزنقة 

62000 الناظور  املغرب .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد رضوان شوكراس عنوانه(ا) 
 03 رقم   13 حي اجالس ابراهيم الزنقة 

62000 الناظور  املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ  0 سأن15 
 202 تحت رقم 8  أكتوبر  202.

720I

ripartners sarl

AICINESTORY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ripartners sarl
 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C
 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI
 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C

 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI،
46000، safi maroc

AICINESTORY شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 8  زنقة 
40 تجزئة الداخلة حي الدعاسة - 

46000 اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2293

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   21
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AICINESTORY
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إنتاج   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

امفالم املؤسديةأج جثائقية

- إنتاج جتنفيذ املشاريع الد عية 

البصرية

-تغطية امحداث

- خدمة تأأي1 املعدات

- التصوير االحت1افي

-ما بعد اإلنتاج (تسجيل صوتي ، 

مؤثرات خاصة ، معايرة ، تحرير ...)

-اإلعالن.
زنقة    8  : عنوان املقر االأت اعي 

 - الدعاسة  حي  الداخلة  تجزئة   40

46000 اسفي املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : عزيز  الياس  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

  8 الديد الياس عزيز عنوانه(ا) 
زنقة 40 تجزئة الداخلة حي الدعاسة 

46000 اسفي املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

  8 الديد الياس عزيز عنوانه(ا) 
زنقة 40 تجزئة الداخلة حي الدعاسة 

46000 اسفي املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بآسفي  بتاريخ - تحت رقم 

721I

DRIEB & ASSOCIES

UNIVERS ELECTRO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD DE LA RESISTANCE

 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،

20110، CASABLANCA MAROC

UNIVERS ELECTRO  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي سوق 
الدالم الرقم 217 الحي املح دي - 

20170 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8423 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر  أكتوبر  202   28 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
مبلغ     UNIVERS ELECTRO
جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي سوق الدالم الرقم 
الدار   20170  - الحي املح دي   217
توقف   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

نشاط الشركة.
سوق  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
 - الحي املح دي   217 الدالم الرقم 

20170 الدار البيضاء املغرب. 
ج عين:

ج  حبيبي  فتيحة    الديد(ة) 
عنوانه(ا) حي الكرم شارع مدريد رقم 
الحي الصناعي سيدي ال15نو�سي    97
املغرب  البيضاء  الدار   20600

ك صفي (ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 802197.
722I

MCG

كيمجيا
شركة املداه ة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
كي جيا شركة املداه ة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
عالل الفا�سي، ع رة 2 ، شقة رقم 

1، سين - 40000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  4767
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 8  أكتوبر  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 ، 2 ع رة  الفا�سي،  عالل  «شارع 
40000 مراكش   - 1، سين  شقة رقم 
مهدي،  املدمى  «امللك  إ 0  املغرب» 
مراكش    40000  - النخيل  العزجزية، 

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15  بتاريخ  0  التجارية ب راكش  

 202 تحت رقم 63 30 .
723I

SARL

FRUITS & VEGGIES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

  FRUITS & VEGGIES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي ج ي 
العهد جشارع 09 رقم 03 - 70000 

العيون املغرب.
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39 41
في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   08
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. FRUITS & VEGGIES
إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الزراعية  املنتجات  جمعالجة جتعبئة 

جاملحلية.
ج ي  حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 70000  -  03 رقم   09 العهد جشارع 

العيون املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

الديدة ملياء بوزيان :  100 حصة 
بقي ة 00  سرهم للحصة .

حصة   400   : الديد بالل رقيق 
بقي ة 00  سرهم للحصة .

حصة    00   : الديد سعد رقيق 
بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بوزيان  ملياء  الديدة 
ذا أرين تاجن   441 أرين تاجن فيال 
البيضاء  الدار   22000 بوسكورة 

املغرب.
عنوانه(ا)  رقيق  سعد  الديد 
ذا أرين تاجن   441 أرين تاجن فيال 
البيضاء  الدار   22000 بوسكورة 

املغرب.
الديد بالل رقيق عنوانه(ا) شارع 
رقم  الحدن  موالي  هي1تيي1  برينس 

40  60000 جأدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  بوزيان  ملياء  الديدة 
ذا أرين تاجن   441 أرين تاجن فيال 
البيضاء  الدار   22000 بوسكورة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ  0 سأن15 

 202 تحت رقم 3649/21.
724I

Advance Center

 HASHKEY TECHNOLOGIES
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االأت اعي للشركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc
 HASHKEY TECHNOLOGIES
SARL AU شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي فيال 9ك4 

زنقة النجد حي الرياض الرباط - 
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00 0  الرباط املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 49077

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في  0 يونيو  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
زنقة النجد حي الرياض  9ك4  «فيال 
إ 0  الرباط املغرب»    0 00  - الرباط 
الطابق  زنقة ضاية عوا  «ع ارة    
 - اكدال الرباط   6 الثاني مكتب رقم 

0080  الرباط  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15  بتاريخ  0  التجارية بالرباط  

 202 تحت رقم 98 20 .
721I

ISDM CONSULTING

NOMAL DISTRIB
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
NOMAL DISTRIB  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي مدبنة 

الوحدة بلوك س رقم 694 مكرر  - 
70000 العيون املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3 40 
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 30 نون15  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 694 «مدبنة الوحدة بلوك س رقم 
إ 0  العيون املغرب»   70000  - مكرر  
مج وعة   2834 «حي املدتقبل رقم 
العيون    70000  - كجيجي ات  

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ  0 سأن15 

 202 تحت رقم 3682.
726I

ANDERSEN CONSULTING

 DATA GRID CONNECT
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االأت اعي للشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
 DATA GRID CONNECT SARL

AU شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 84 شارع 
بوعراقية - الطابق -2 الشقة رقم 

1 - 90000 طنجة املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 02667

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في    أكتوبر  202 تم  تحويل  
للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
الطابق   - بوعراقية  شارع   84» من 
طنجة   90000  -  1 رقم  الشقة   2-
املنطقة   ، 19 «القطعة  إ 0  املغرب» 
الحرة  باملنطقة  اللوأدتيكبة 
اأزناية - املنطقة أ، الطابق االر�سي- 
ج  االجل  الطابق   - الطابقين  بين  ما 

التاني - 90000 طنجة  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   30 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم  0262 .
727I

MA GLOBAL CONSULTING

IZUGHAR RESOURCES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

MA GLOBAL CONSULTING
زاجية شارع عبد املومن ج زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، الطابق الرابع، 
20000، الدار البيضاء املغرب

IZUGHAR RESOURCES شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 19، شارع 
الزرقطوني، الطابق الداسس، رقم 

8  - 20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

124337
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    2
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.IZUGHAR RESOURCES
القيام   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالبحوث جاستغالل املوارس املعدنية .

عنوان املقر االأت اعي : 19، شارع 
رقم  الداسس،  الطابق  الزرقطوني، 

8  - 20000 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

0.000,00  سرهم، مقدم كالتا ي:
 ALIPH VENTURES الشركة 
SARL AU :  71 حصة بقي ة 00,00  

سرهم للحصة .
1  حصة    : ابراهيم كرج  الديد  

بقي ة 00,00  سرهم للحصة .
  0   : بنشقرجن   عاسل  الديد 
حصة بقي ة 00,00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
 ALIPH VENTURES الشركة 
شارع   ،19 عنوانه(ا)   SARL AU
رقم  الداسس،  الطابق  الزرقطوني، 

8  20000 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  كرج  ابراهيم  الديد  
  41800 تنغي1  نخارتان  أكوسيم  سجار 

تنغي1 املغرب.
الديد عاسل بنشقرجن  عنوانه(ا) 
إقامة ط اريس آنفا   فيال رقم 30 سار 
بوعزة 20000 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد عاسل بنشقرجن عنوانه(ا) 
إقامة ط اريس آنفا   فيال رقم 30 سار 

بوعزة 20000 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم .....
728I

العبدالجي لالشغال املحاسبتية

STE VISA TOURS TAZA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

العبدالجي لالشغال املحاسبتية
ع ارة نوميديا شارع مح د الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 31000، 
تازة املغرب

STE VISA TOURS TAZA شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة   

شارع عالل بن عبد هللا ع ارة املثلث 
الذهبي  - 31000 تازة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.290 
الشريك  قرار  ب قت�سى 
شتن15  202   09 في  الوحيداملؤرخ 
مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 
 STE محدجسة ذات الشريك الوحيد 
VISA TOURS TAZA  مبلغ رأس الها 
مقرها  جعنوان  سرهم    00.000
اإلأت اعي شقة   شارع عالل بن عبد 
 31000  - هللا ع ارة املثلث الذهبي  

تازة املغرب نتيجة ل : عدم الدخل.
ج حدس مقر التصفية ب شقة رقم 
ع ارة  هللا   عبد  بن  عالل  شارع    
املثلث الذهبي  - 31000 تازة املغرب. 

ج عين:
ج  توستوس  حياة   الديد(ة) 
ع ارة  املراني  تجزئة  عنوانه(ا) 
موالي  9حي  شقة    0 االس اعيلية 
يوسف  31000 تازة املغرب ك صفي 

(ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15  بتاريخ  0  بتازة   االبتدائية 

 202 تحت رقم 6 6.
729I

NADOFISC SARL

NASSIM NADOR

إعالن متعدس القرارات

NADOFISC SARL
شارع 3 مارس زنقة قرطبة ع ارة 
7 شقة رقم 2 الناضور ، 62000، 

الناضور املغرب
NASSIM NADOR «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 3 
مارس زنقة قرطبة ع ارة 7 شقة 2 
الناضور - 62000 الناضور املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 3463
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 7  نون15  202
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
  4 التخاس التعديل التا ي  للبند رقم 
التزام   : من النظام االسا�سي للشركة 
جاعت اس الشركة فقط عل0 التوقيع 
الشرقاجي  الديد  ملدي1ها  الفرسي 
ياسين لتنفيذ الع ليات التالية سجن 
إ 0 مداجالت إأ اع الشركاء:  اللجوء 
املشت1يات جاملبيعات جتباسل العقارات 
جامصول التجارية ؛ قرجض بض انات 
؛ الرهن العقاري؛ تعهد عل0 م تلكات 
الدلع جامسواق اإلسارية؛  ؛  الشركة 
عن  فضال  ؛  جالض انات  املوافقات 
استث ارات حقوق امللكية في شركات 

أخرى.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل0  ينص  الذي   : 4 رقم  بند 

مايلي: التديي1
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 24 نون15 

 202 تحت رقم 4469.
730I

Global Services Network

 RADI MOROCCAN
 BUILDINGS AND

INNOVATIONS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

Global Services Network
 RUE NAJISS BLOC 16 I 2 RUE
 NAJISS BLOC 16 I 2، 10100،

RABAT املغرب
 RADI MOROCCAN BUILDINGS
AND INNOVATIONS  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 1 مبنى 
رقم  6 شارع البئ1 الجديد، بطانة 

 BLOC 16 12 HAY RIAD RUE  سال
NARJIS 11000 سال  املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.307 9
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في  2 يناير  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
«1 مبنى رقم  6 شارع البئ1 الجديد، 
 BLOC  6  2 HAY RIAD  بطانة سال
RUE NARJIS   000 سال  املغرب» 
إ 0 «شارع عبد الرحيم بوعبيد القرية 
سال  امجل  الطابق  رقم  3  املهنية 
الجديدة سال - 00     سال الجديدة 

سال  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو    7 بتاريخ  بدال   االبتدائية 

 202 تحت رقم 36836.
73 I

مولدافيت

DISTROPOLIS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

مولدافيت
 RUE ENCASTREMENT, RC,09

 BOURGOGNE - CASABLANCA،
20053، CASABLANCA MAROC

DISTROPOLIS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 
امجل شارع جاس سبو كيلو 9 طريق 
الجديدة الدار البيضاء  - 20000 

الدار البيضاء  املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29 707

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  نون15  202   24 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
العلمي   بشرى   (ة)  تفويت الديد 
أصل  من  اأت اعية  حصة   700
700 حصة لفائدة  الديد (ة) ماأد  

أبيحفص  بتاريخ 24 نون15  202.
هللا   عبد  (ة)  الديد  تفويت 
حصة   300 صفريوي   حب لوك 
حصة   300 أصل  من  اأت اعية 
أبيحفص   ماأد   (ة)  الديد  لفائدة  

بتاريخ 24 نون15  202.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 802270.
732I

ISDM CONSULTING

NOMAL DISTRIB
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة 

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
NOMAL DISTRIB شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها االأت اعي مدبنة 

الوحدة بلوك س رقم 694 مكرر - 
70000 العيون املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3 40 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 30 نون15  202 ت ت إضافة 
إ 0 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :

التنظيف
نقل البضائع لحداب الغي1

نقل االشخاص لحداب الغي1
النقل املدر�سي لحداب الغي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالعيون  بتاريخ  0 سأن15 

 202 تحت رقم 3682.
733I

Aziz DJEBLI COMPTABLE  

PREFECT INDUSTRY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

Aziz DJEBLI COMPTABLE
 Residence Noha immeuble
 8 appartement7 ، 24000،

Eljadida Maroc
PREFECT INDUSTRY شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي   شارع 
عالل الفا�سي حي االمل - 24000 

الجديدة املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.39260 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 06 سأن15 7 20 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 - االمل  حي  الفا�سي  عالل  شارع    »
24000 الجديدة املغرب» إ 0 «شرف 
 - الولفة    8 الشقة   1 الع ارة    2

20202 الدارالبيضاء  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 8 20 تحت رقم 614483.
734I

JALAL EL HOUSSINE 

بالنيت بيتزا طنجة
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JALAL EL HOUSSINE
26 شارع مرس الدلطان   طابق   

رقم3 سيدي بليوط ، 30 20، الدار 
البيضاء املغرب



عدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202)الجريدة الرسمية   24530

بالنيت بيتزا طنجة شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 96  شارع 

انفا   طابق 9   رقم   9  اقامة ربيع 

انفا - 20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

124239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   04

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

: بالنيت  اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

بيتزا طنجة.

مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بيتزا.

عنوان املقر االأت اعي : 96  شارع 
9   رقم   9  اقامة ربيع  انفا   طابق 

انفا - 20000 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 MFG VIVO HOLDING الشركة

SA :   .000 حصة بقي ة 00  سرهم 

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد بن سوسة توفيق عنوانه(ا) 

الصنوبرانفا  زنقة  ج  ليدج   شارع 

70 20 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد بن سوسة توفيق عنوانه(ا) 

الصنوبرانفا  زنقة  ج  ليدج   شارع 

70 20 الدار البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  0  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 802121.

731I

Gescompte

STE: ODATA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

Gescompte

  bd Zerktouni 9 me étage 261

 n°92 casablanca ، 20050،

Casablanca Maroc

STE: ODATA شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 230 شارع 

ابراهيم الرجساني طابق 2 رقم 8 - 

20010 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.376407

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

09 شتن15  202 تقرر حل  املؤرخ في 

 STE: شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

ODATA  مبلغ رأس الها 00.000,00  

 230 سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي 

شارع ابراهيم الرجساني طابق 2 رقم 8 

- 20010 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : أزمة في نشاط الشركة.

 230 ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

رقم   2 شارع ابراهيم الرجساني طابق 

8 - 20010 الدار البيضاء املغرب. 

ج عين:

مول  إقبال    مح د  الديد(ة) 

ايك  إقامة  عنوانه(ا)  ج  النخلة 

سار  طابق     3 مارين ع ارة م شقة 

املغرب  الدار البيضاء   20010 بوعزة 

ك صفي (ة) للشركة.

الديد(ة) انس  هشام ج عنوانه(ا) 

م  ي  سلي ان  الحاج  تجزئة    2 

(ة)  الرباط املغرب ك صفي   20010

للشركة.

الديد(ة)  ر�سى  بركات ج عنوانه(ا) 

عين  ه    ج  ع ارة  القدس  اقامة 

املغرب  الدار البيضاء   20010 الشق 

ك صفي (ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

  1 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر  202 تحت رقم 796804.

736I

DIWAN CONSWORLD

OUI METAL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة 

DIWAN CONSWORLD

 Riad El Oulfa GRP 3 Entrée 9

 N° 113, 1ér Etage – El Oulfa ،

20220، CASABLANCA MAROC

OUI METAL  شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي  6 شارع 

لال ياقوت  مصطفى املعاني رقم 16  

الطابق  االجل  مركز الرياض - الدار 

البيضاء - 20300 الدار البيضاء 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.388181

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  أكتوبر  202   29 في  املؤرخ 

نشاط  إ 0  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

- منعش عقاري

إنشاءات  أج  أع ال  مقاجل   -

مختلفة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم  99 80.

737I

SOFT ALTERNATIVE SARL

JAGHAOUI HOUSE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

JAGHAOUI HOUSE  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 1 زنقة 

ميلتون إقامة بالل الطابق الثاني 

مكتب رقم 3  - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   26

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. JAGHAOUI HOUSE

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
زنقة   1  : االأت اعي  املقر  عنوان 

الثاني  الطابق  بالل  إقامة  ميلتون 

طنجة   90000  -   3 رقم  مكتب 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الجغاجي  الدالم  عبد  الديد 

سرهم    00 بقي ة  حصة    .210   :

للحصة .

  .210   : بوسكور  ي نة  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديد احداين الجغاجي :  210.  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
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الجغاجي  الكريم  عبد  الديد 

سرهم    00 بقي ة  حصة    .210   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الجغاجي  الدالم  عبد  الديد 

عنوانه(ا) زنقة زناتة إقامة بالل رقم 

98 90000 طنجة املغرب.

عنوانه(ا)  بوسكور  ي نة  الديدة 
زنقة زناتة إقامة بالل الطابق 6  رقم 

88 90000 طنجة املغرب.
الجغاجي  احداين  الديد 

 VLIETSTRAAT 10 F عنوانه(ا) 

  3036ZE 30 رجترسام هولندا.
الجغاجي  الكريم  عبد  الديد 

بالل  إقامة  زناتة  زنقة  عنوانه(ا) 

طنجة   90000  88 رقم   6 الطابق 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الجغاجي  احداين  الديد 

 VLIETSTRAAT 10 F عنوانه(ا) 

  3036ZE 30 رجترسام هولندا
الجغاجي  الكريم  عبد  الديد 

بالل  إقامة  زناتة  زنقة  عنوانه(ا) 

طنجة   90000  88 رقم   6 الطابق 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15  بتاريخ  0  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 248477.

738I

Gescompte

STE: DIGIZIO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

Gescompte

  bd Zerktouni 9 me étage 261

 n°92 casablanca ، 20050،

Casablanca Maroc

STE: DIGIZIO شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة(في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 3  زنقة 
أح د املجاطي إقامة النخيل طابق 
  رقم 8 املعاريف - 20010 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.43210 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
09 شتن15  202 تقرر حل  املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
رأس الها  مبلغ    STE: DIGIZIO
مقرها  جعنوان  سرهم    00.000,00
املجاطي  أح د  زنقة    3 اإلأت اعي 
إقامة النخيل طابق   رقم 8 املعاريف 
- 20010 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : أزمة في نشاط الشركة.
زنقة    3 ج حدس مقر التصفية ب 
النخيل طابق  إقامة  أح د املجاطي 
الدار   20010  - املعاريف   8 رقم    

البيضاء املغرب. 
ج عين:

مول  إقبال   مح د  الديد(ة) 
إقامة ايك مارين  النخلة ج عنوانه(ا) 
سار بوعزة   طابق     3 ع ارة م شقة 
املغرب  البيضاء  الدار   20010

ك صفي (ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  1 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر  202 تحت رقم 796803.
739I

AMEEX

AMEEX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

AMEEX
 MAG. YASMINE II HAY

 ALIZDIHAR N 45 ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AMEEX شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل 

ياس ين 2 حي اإلزسهار رقم 41 - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 20787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   24

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AMEEX

: مقاجل في  غرض الشركة بإيجاز 

نقل ال15يد الدريع ج التدليم الدريع 

ج خدمات التخزين.

محل   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 -  41 رقم  اإلزسهار  حي   2 ياس ين 

40000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 30.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 -

الديد اليزيد العلوي : 0 2 بقي ة 

000. 2 سرهم.

90 بقي ة   : الديد يوسف املوس 

9.000 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  العلوي  اليزيد  الديد 

هللا  عبد  موالي  شارع  الكلية  تجزئة 
رقم 0  40000 مراكش املغرب.

عنوانه(ا)  املوس  يوسف  الديد 

سجار شعوف العزجزية رقم 41 40000 

مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  العلوي  اليزيد  الديد 

هللا  عبد  موالي  شارع  الكلية  تجزئة 
رقم 0 ، 40000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية ب راكش  بتاريخ - تحت رقم 
740I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

LOCAZ
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

LOCAZ شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 448 
مراب رقم 3 حي املدي1ة شيشاجة - 

000 4 شيشاجة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 971

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202    8
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LOCAZ
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديارات.
ع ارة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
448 مراب رقم 3 حي املدي1ة شيشاجة 

- 000 4 شيشاجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد ع ر ازناك  :  000.  حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد ع ر ازناك  عنوانه(ا) سجار 

 4 000 امنتانوت  بوابوض  اسدرم 

شيشاجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  زنتان  يونس  الديد 
االساري  الحي   33 الرقم  ف  بلوك 

امنتانوت 000 4 شيشاجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بامنتانوت  بتاريخ 29 نون15 

 202 تحت رقم 572/2021.

74 I

KFZ DESIGN

KFZ DESIGN
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

KFZ DESIGN

  2RUE SARIA BEN ZOUNAIM

 ETGS 3 APPRT 3 PALMIERS

 CASABLANCA، 20060،

CASABLANCA MAROC

KFZ DESIGN شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 2 شارع 

سارية بن زجنيم الطابق 3 ع ارة 3 

بالمي الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1226  

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   3 

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 KFZ  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DESIGN

أنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التص يم املتخصصة.

2 شارع   : عنوان املقر االأت اعي 
 3 ع ارة   3 سارية بن زجنيم الطابق 
الدار   20000  - بالمي الدار البيضاء 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 3.000  : الزهرة  فالح  الديدة 
حصة بقي ة 300.000 سرهم للحصة 
  000  : الزهرة  فالح  الديدة 

بقي ة 00.000  سرهم.
بقي ة    000  : صوفية  فالح    

00.000  سرهم.
الشخصية جالعائلية  امس اء      

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  الزهرة  فالح  الديدة 
بوعزة  سار    24 املتوكل  تجزءة 
النواصر الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  صوفية  فالح  الديدة 
2 7ا  اقامة شرفات ع ارة  7 شقة 
الدار   20000 البيضاء  بوعزة  سار 

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  الزهرة  فالح  الديدة 
بوعزة  سار    24 املتوكل  تجزءة 
النواصر الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون15  202 تحت رقم 800167. 

742I

JANNA BUREAUTIQUE

JANNA BUREAUTIQUE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

JANNA BUREAUTIQUE
7 2 ابراهيم الرجساني ط  ش 3 
البيضاء ، 30 20، الدار البيضاء 

املغرب

JANNA BUREAUTIQUE  شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 7 2 

بولفارس ابراهيم الرجساني الطابق 

االجل رقم 3 الدار البيضاء 30 20 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

124023

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    9

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 JANNA : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

. BUREAUTIQUE

شراء   (  : غرض الشركة بإيجاز 

.2) شراء جبيع  جبيع املعدات املكتبية 

املكتبية  جاملعدات  الت ويلي  امثاث 

جاملعدات  الك بيوتر  جبيع  شراء   (3.

الد عية البصرية.

 2 7  : االأت اعي  املقر  عنوان 

الطابق  الرجساني  ابراهيم  بولفارس 

 20 30 البيضاء  الدار   3 االجل رقم 

الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 100   : كوغربو  حدناء  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

 100   : اسريدة  نزهة  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة حدناء كوغربو عنوانه(ا) 

شارع جاس تنديفت رقم 327 20300 

الدار البيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  اسريدة  نزهة  الديدة 
شارع امل ع ارة 8  رقم 7   22100 

الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مدي1ي الشركة:

الديدة حدناء كوغربو عنوانه(ا) 
شارع جاس تنديفت رقم 327 20300 

الدار البيضاء املغرب
عنوانه(ا)  اسريدة  نزهة  الديدة 
شارع امل ع ارة 8  رقم 7   22100 

الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 802213 .

743I

FIDINO CONSEIL

ISKLAGH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDINO CONSEIL
 N°11 RUE AZIZ BELLAL 5EME

 ETAGE MAARIF CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA MAROC
ISKLAGH شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم   
زنقة عزيز بالل الطابق الخامس 
املعاريف - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.41489 

الشريك  قرار  ب قت�سى 
الوحيداملؤرخ في    نون15  202 تقرر 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 
  ISKLAGH الوحيد  الشريك  ذات 
سرهم    00.000 رأس الها  مبلغ 
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم   زنقة 
عزيز بالل الطابق الخامس املعاريف 
- 20000 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : قرار الشريك الوحيد.
التصفية ب رقم    ج حدس مقر 
الخامس  الطابق  بالل  عزيز  زنقة 
البيضاء  الدار   20000  - املعاريف  

املغرب. 
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ج عين:

ج  بوستة  مح د    الديد(ة) 
راأع  هللا  عبد  زنقة   34 عنوانه(ا) 

املعاريف الدار البيضاء    0 3 ش  ط 

املغرب  البيضاء  الدار   20000

ك صفي (ة) للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 
الطابق  بالل  عزيز  زنقة  رقم     :

الخامس املعاريف 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 802428.

744I

FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD

CHEVALIER DE DESIR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CENTRALE DU

SUD

 AV EL WAHDA N°39 ,1 ER

 ETAGE ,ES SEMARA ، 72000، ES

SEMARA MAROC

CHEVALIER DE DESIR شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

العوسة رقم 747  الشطر 09 

العيون - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38639

 21 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  أكتوبر  202 

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CHEVALIER DE DESIR

تربية   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 
الخيول جالخيول امخرى.

• إسطبل لت1بية الخيول جتدريبها.
• أنشطة تربية الخيول املدتأندة.
أج أنشطة   / ترجيض الخيول ج   •

التدريب؛
مع  التعلي ية  امنشطة  ركوب   •

توفي1 سالح الفرسان ،
• أنشطة تأأي1 الخيول املصاحبة 
جنواسي  الفرجسية  مراكز  لنشاط 

الخيول جألعاب الخيل.
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
العوسة رقم 747  الشطر 09 العيون 

- 70000 العيون املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 21.000   : الديد لخليفة ساججس 

حصة بقي ة 210 سرهم للحصة .
 10.000   : الديد لحدن ساججس 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
 21.000   : ساججس  أح د  الديد 

حصة بقي ة 210 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  ساججس  لخليفة  الديد 
مج وعة 00  سكن بلوك س رقم 23  

73000 الداخلة املغرب.
عنوانه(ا)  ساججس  لحدن  الديد 
حي الدعاسة شارع موالي اس اعيل 
العيون   70000 03 زنقة امكالة رقم 

املغرب.
عنوانه(ا)  ساججس  أح د  الديد 
  03 رقم  امكالة   حي الدعاسة زنقة  

70000 العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  ساججس  لخليفة  الديد 
مج وعة 00  سكن بلوك س رقم 23  

73000 الداخلة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 28 أكتوبر 

 202 تحت رقم 3320.

741I

Advance Center

 ADVANCE PROFESSIONAL
CENTER

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تغيي1 نشاط الشركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc
 ADVANCE PROFESSIONAL
CENTER شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها االأت اعي فيال 6ك4 

زنقة النجد حي الرياض الرباط - 
00 0   الرباط املغرب.

تغيي1 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 31627
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم تغيي1  نون15  202    1 املؤرخ في 
مركز امع ال   -» نشاط الشركة من 
للشركات  الخدمات  يقدم  الذي 
الدوق  جسراسات  (االستشارات 
جنهج   ، اإلسارية  جاملداعدات   ،
املجهزة  املكاتب  جتوفي1   ، الدلطات 
جاالأت اعات)  التدريب  جغرف   ،
 ، االست1اتيجي  جالدعم  املشورة   2-
اإلسارية  جالهيئات  اإلسارية  جالهيئات 
جالدجلية  الوطنية  جالشركات 
جاملداعدة  التدريب  هندسة   -  3
القانونية الفنية جاملالية» إ 0 «توطين 

الشركة
مركز أع ال

االستشارات القانونية جالتدريب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15  بتاريخ  0  التجارية بالرباط  

 202 تحت رقم 88 20 .
746I

GESTION ALJANOUB

MCOMETAL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي الدعاسة ع ارة رقم 

2 الطابق الثالث العيون ، 70000، 
العيون املغرب

MCOMETAL شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 693 
تجزئة 21 مارس بلوك x الطابق 
امجل العيون - 70000 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39 49

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   23
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MCOMETAL
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
,أع ال  جاللحام  املعدنية  الهياكل 
 ، املدنية  الهندسة   ، العامة  البناء 

الغرق جحفر اآلبار ....
عنوان املقر االأت اعي : رقم 693 
تجزئة 21 مارس بلوك x الطابق امجل 

العيون - 70000 العيون املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
العينين  ماء  امزيدف  الديد 
سرهم    00 بقي ة  حصة    .000   :

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
العينين  ماء  امزيدف  الديد 
الفتح زنقة بورسعيد  حي  عنوانه(ا) 
العيون   70000 العيون   99 رقم 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
العينين  ماء  امزيدف  الديد 
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الفتح زنقة بورسعيد  حي  عنوانه(ا) 
العيون   70000 العيون   99 رقم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ  0 سأن15 

 202 تحت رقم 3668/2021.

747I

EL FACHTALI CONSEIL

AERO CARS II
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL FACHTALI CONSEIL

إقامة فاس الطابق التاني شقة رقم 

9 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

AERO CARS II شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي  املج ع 

الحرفي رقم 23  تجزئة صقر - 

40000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 20711

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    9

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 AERO  : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

.CARS II

تأأي1   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املركبات بدجن سائق.

املج ع    : عنوان املقر االأت اعي 

 - صقر  تجزئة    23 رقم  الحرفي 

40000  مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 200.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد مح د رضا الجاي  :  2.000 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

الجاي   رضا  مح د  الديد 
عنوانه(ا) 42 تجزئة م15جكة  40000 

مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الجاي   رضا  مح د  الديد 
عنوانه(ا) 42 تجزئة م15جكة  40000 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15   30 بتاريخ  التجارية ب راكش  

 202 تحت رقم 30076 .
748I

.sté. fidev SARL - A.U

SLAMA TRAV

إعالن متعدس القرارات

.sté. fidev SARL - A.U
مكناس - 498 اسيور اأداس ابني 
امح د ، 10000، مكناس املغرب
SLAMA TRAV   «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: محل رقم 
83، تجزئة امنور - مجاط - 10000 

مكناس املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.49.683

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 29 يونيو  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 
ينص  الذي   :01/02 رقم  قرار 
من  نقدا،  التفويت   * مايلي:  عل0 
ب.ج.ت.:  كرمال  بالل  الديد  طرف 
إلهام  الديدة  لفائدة   FA   91.644
ج   D  736.037 ب.ج.ت.:  لقريب 
ب.ج.ت.:  الحيداجي  فتيحة  الديدة 
ج  للواحدة،  ح.إ.   UC، 170  49.134

سرهم للحصة      00,00 الكل بقي ة 
الواحدة.  

ينص  الذي   :02/02 رقم  قرار 
-ابتداءا من  االستقالة   * عل0 مايلي: 
الثالثاء 29 يونيو - 202 للديد بالل 
من   FA   91.644 ب.ج.ت.:  كرمال 

منصبه ك دي1 قانوني-شريك.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
ينص  الذي   :01/01 رقم  بند 
الديدة  تعيين  تأكيد   * مايلي:  عل0 
 49.134 ب.ج.ت.:  الحيداجي  فتيحة 
ج الديدة إلهام لقريب ب.ج.ت.:   UC
مدي1تين  لصفة    ،D  736.037
له ا  للشركة،  قانونيتين-شريكتين 
بشكل منفصل في  صالحية اإلمضاء 

مجال االستغالل اإلمضاء البنكي
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   08 بتاريخ  ب كناس   التجارية 

 202 تحت رقم 4809.
749I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

CHIQUA PAT

إعالن متعدس القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
17 شارع موريتانيا صندجق ال15يد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب
CHIQUA PAT «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: الزمرس 

4  محل رقم 9 كاجسيات العبيد سجار 
الفران الطريق الرئيدية - 40000 

مراكش املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 06203

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 06 أكتوبر  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
تعيين االندة شي اء الصافي جاالندة 
شريكتين  مدي1تين  كعوا�سي  اقبال 

ملدة غي1 محدسة
قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

منح توقيع الشركات املصرفية بشكل 

فرسي جمنفصل جبدجن أي قيوس لكل 

الصافي جاالندة  االندة شي اء  من  

اقبال كعوا�سي

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

من    1 املاسة  تعديل  عل0  املوافقة 

القانون االسا�سي للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15  بتاريخ  0  التجارية ب راكش  

 202 تحت رقم 21 30 .

710I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

ZHOR FES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي1 أديد للشركة

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°. 2

FES ، 30000، FES MAROC

ZHOR FES  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 03 ، 

تجزئة أنين، شارع الوفاء، طريق 

صفرج، فاس - 30000 فاس امل لكة 

املغربية.

تعيين مدي1 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3668 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

27 شتن15  202 تم تعيين  املؤرخ في 

الديد(ة)  للشركة  أديد  مدي1 

بلعاجي مني1 ك دي1 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن15   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 5409/21.

71 I
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

TASAFO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم   الع ارة  9 الحي الحدني 

منطقة امنشطة االقتصاسية ، 

46300، اليوسفية املغرب

TASAFO شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 483 

حي الغدير - 46300 اليوسفية 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.268 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون15  202   22 املؤرخ في 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

مبلغ    TASAFO الوحيد  الشريك 
جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 

مقرها اإلأت اعي رقم 483 حي الغدير 

- 46300 اليوسفية املغرب نتيجة ل : 

توقف أنشطة الشركة.

رقم  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

46300 اليوسفية   - 483 حي الغدير 

املغرب. 

ج عين:

ج  سالكي  الحبيب   الديد(ة) 

 1 4 رقم  الغدير  حي  عنوانه(ا) 

ك صفي  املغرب  اليوسفية   46300

(ة) للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: رقم 483 حي الغديراليوسفية 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

نون15  202 تحت رقم 121.

712I

HIDA SERVICE TAROUDANT

KAYWATIK
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT

 BP 979 IMM LAAYADI

 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،

TAROUDANT MAROC

KAYWATIK  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي لوليجة 

أ اعة املهارة  - 83000 تارجسانت 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

821 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  نون15  202    2

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. KAYWATIK

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

- التدهيالت (الوسيط التجاري)

أج  املختلفة  امع ال  -2مقاجل 

البناء

-3التجارة .

لوليجة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

تارجسانت   83000  - املهارة   أ اعة 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : اس اء   قزاز  الديدة 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  اس اء   قزاز  الديدة 
 83000 املهارة     المان  زاجية  سجار 

تارجسانت  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  اس اء   قزاز  الديدة 
 83000 املهارة    المان  زاجية  سجار 

تارجسانت  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتارجسانت  بتاريخ 7  نون15 

 202 تحت رقم 2044.

713I

Cabinet LAMRINI HADI

RITCHA IMPORT EXPORT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI
8 ,شارع إبن سينا الناضور ، 

62000، الناضور املغرب
 RITCHA IMPORT EXPORT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي كاليطا 
بني انصار - 62010 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23 83

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   21
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.RITCHA IMPORT EXPORT

االستي1اس   : غرض الشركة بإيجاز 

ج التصدير.

عنوان املقر االأت اعي : حي كاليطا 

بني انصار - 62010 الناظور املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد مزيان ياية :  000.  حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

حي  عنوانه(ا)  ياية  مزيان  الديد 

الناظور   62010 انصار  بني  كاليطا 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

حي  عنوانه(ا)  ياية  مزيان  الديد 

الناظور   62010 انصار  بني  كاليطا 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  0  بالناضور   االبتدائية 

سأن15  202 تحت رقم 4 41.

714I

ABOUZAID PARTNERS AUDIT ET CONSEIL

ASSISTANCE HOURDOUM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 ABOUZAID PARTNERS AUDIT

ET CONSEIL

 RES MIMOUZA IMM D 3EME

 ETAGE APP 10, CITE FOUNTY,

 AGADIR ، 80000، AGADIR

MAROC

 ASSISTANCE HOURDOUM

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 
الدعاسة ع ارة 43 الطابق االجل 

رقم 3 الحي املح دي - 80000 

اكاسير املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

4969 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    6

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ASSISTANCE HOURDOUM

خدمة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اغاثة جقطر املركبات .

اقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
االجل  الطابق   43 ع ارة  الدعاسة 
رقم 3 الحي املح دي - 80000 اكاسير 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 100   : هرضوم  املهدي  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديد مح د ابكاس :  100 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد املهدي هرضوم عنوانه(ا) 

ايت تاججكت  80000 اكاسير املغرب.

عنوانه(ا)  ابكاس  مح د  الديد 

اكاسير   80000 الدراركة  امالو  سجار 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد املهدي هرضوم عنوانه(ا) 

ايت تاججكت  80000 اكاسير املغرب

عنوانه(ا)  ابكاس  مح د  الديد 

اكاسير   80000 الدراركة  امالو  سجار 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15  بتاريخ  0  باكاسير   التجارية 

 202 تحت رقم 07479 .

711I

STE FSMC SARL AU

STE  A.L.A.S SARL  
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

STE FSMC SARL AU
 AV HASSAN II MIDELT 08 08

 AV HASSAN II MIDELT، 54350،
MIDELT maroc

  STE  A.L.A.S SARL شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 
ت الحت زايدة ميدلت      - 14310 

ميدلت املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 779

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  يناير  202   04 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
 STE (ة)  الديد  تفويت 
 MOROCCO MINERAL
حصة   EXPLORATION  . 100
حصة   100 أصل  من  اأت اعية 
لفائدة  الديد (ة)  ع راجي  .الحدين  

بتاريخ 04 يناير  202.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون15   24 بتاريخ  االبتدائية ب يدلت  

 202 تحت رقم 323.
716I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

LEAN MATERIALS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al  17
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
LEAN MATERIALS شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 
العزيزة، بولفارس امل لكة العربية 

الدعوسية، الطابق الثالث رقم 20، 
طنجة - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    9
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 LEAN  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.MATERIALS
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البناء. شراء، بيع جكراء مواس البناء - 

استي1اس ج تصدير.
إقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
العربية  امل لكة  بولفارس  العزيزة، 
 ،20 الطابق الثالث رقم  الدعوسية، 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
  00   : ازجيتني  سعيد  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  ازجيتني  سعيد  الديد 
إقامة  املنصور،  يعقوب  شارع 
طنجة   ،6 رقم   3 طابق  املدي1ة، 

90000 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  ازجيتني  سعيد  الديد 
إقامة  املنصور،  يعقوب  شارع 
طنجة   ،6 رقم   3 طابق  املدي1ة، 

90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   30 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 248434.
717I

ADYEL & ASSOCIES

ORION 375
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

ADYEL & ASSOCIES

43 مكرر ب عين تاجأتات ، 20000، 

الدار البيضاء املغرب

ORION 375 شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة.

جعنوان مقرها اإلأت اعي  3  شارع 

أنفا ، إقامة أزجر ، مكتب رقم    ب 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

ت ت  شتن15  202    8 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

 INJAZ الشركة   تفويت 

  HOLDING

  240 حصة اأت اعية من أصل 

 BEKEN حصة لفائدة الشركة   400

شتن15    3 بتاريخ   CONSULTING

.202 

 INJAZ الشركة  تفويت  

 HOLDING

أصل  من  اأت اعية  حصة    40

أح د  الديد   لفائدة  حصة   400

شتن15    3 بتاريخ  الفهري  الفا�سي 

.202 

 INJAZ الشركة   تفويت  

  HOLDING

4 حصة اأت اعية من أصل 400 

 ARTEMIS الشركة  لفائدة   حصة 

INVEST بتاريخ 20 شتن15  202.

 NEXT الشركة  تفويت 

   VENTURES

أصل  من  اأت اعية  حصة    00

أح د  الديد  لفائدة  حصة   399

شتن15    3 بتاريخ  الفهري  الفا�سي 

.202 

 NEXT الشركة  تفويت  

.   VENTURES
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أصل  من  اأت اعية  حصة   80
سهام  (ة)  حصة لفائدة الديد   399
بناني حدن بتاريخ 7  شتن15  202.

 NEXT الشركة  تفويت 
   VENTURES

أصل  من  اأت اعية  حصة    04
 MERINA 399 حصة لفائدة الشركة

بتاريخ 1  شتن15  202.
 NEXT الشركة  تفويت  

   VENTURES
أصل  من  اأت اعية  حصة   96
 BS VIEW 399 حصة لفائدة الشركة
COMPANY بتاريخ 1  شتن15  202.
 ARTEMIS الشركة  تفويت  

   INVEST
من  اأت اعية  حصة    60
الشركة  لفائدة   حصة   200 أصل 
بتاريخ   PHARCO CONSULTING

7  شتن15  202.
 NEXT الشركة  تفويت  

   VENTURES
3 حصة اأت اعية من أصل 399 
 ARTEMIS الشركة  لفائدة  حصة 

INVEST بتاريخ 1  شتن15  202.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  0 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن15  202 تحت رقم 799720.
718I

JADAOUI CONSEIL

BASTION INDUSTRIE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

JADAOUI CONSEIL
34 شارع طرابلس الطابق االجل رقم 

2 ، 2000، الدار البيضاء املغرب
BASTION INDUSTRIE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة أح د 
شار�سي إقامة ال15اسج طابق 4 شقة 8  

- 20000 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.442 1 

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت  شتن15  202   30 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
ح اني  هشام   (ة)  تفويت الديد 
100 حصة اأت اعية من أصل 100 
شركة  (ة)   الديد  لفائدة   حصة 
اينديفور  هولدينجز لي تد بتاريخ 30 

شتن15  202.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
بتاريخ     بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 38999.
719I

2CGO

 STE SÉANCES PRINCIÈRES
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

2CGO
 imm ait lahcen rue chahid

 bouchraya n 136 app n2 en
 face  la madone place dchira
laayoune، 0، laayoune maroc
  ste séances princières sarl

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
موالي رشيد 2 شارع عبد املالك 
رقم18 - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37367

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 ste  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. séances princières sarl
غرض الشركة بإيجاز : مطعم .

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
املالك  عبد  شارع   2 رشيد  موالي 

رقم18 - 70000 العيون املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 05/08/2021سخع سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 -

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بوكار  سفيان  الديد 
عبد  شارع   2 رشيد  موالي  تجزئة 
املالك رقم18 70000 العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  بوكار  سفيان  الديد 
عبد  شارع   2 رشيد  موالي  تجزئة 
املالك رقم18 70000 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ  0 سأن15 

 202 تحت رقم 60 2.
760I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

RAMO CONSULTING
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي1 أديد للشركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID
 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 4 etage  fes vn ، 30000
فاس املغرب

RAMO CONSULTING  شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 22 
زنقة عباس املدعدي شارع مح د 

الخامس طابق 2 مكتب 2  - 30000  
فاس املغرب.

تعيين مدي1 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.63869
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 8  أكتوبر  202 تم تعيين 
الديد(ة)  للشركة  أديد  مدي1 
مدرجر ج االمراني  ع ر مح د ج امين 

ك دي1 آخر
تبعا لقبول استقالة املدي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 1303.
76 I

RIM SAID ENERGY

RIM SAID ENERGY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

RIM SAID ENERGY
رقم 02  محطة طريق الد ارة – 
العيون. ، 70000، العيون املغرب
RIM SAID ENERGY شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 02  
محطة طريق الد ارة – العيون. - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39 4 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   07
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 RIM  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SAID ENERGY
أنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تحقيق  الفنية.  جالتحليالت  املراقبة 
سراسات امثر البيئي. التدقيق الطاقي؛ 

ت رين؛ كفاءة الطاقة
جح اية  جتص يم  سراسات   •
جتركيب  جإسراك  جتدويق  جتصنيع 
املعدات  جأ يع  الحلول  أ يع 
املنتجة أج املوفرة للطاقة ، جال سي ا 
أ يع  مع   ، املتجدسة  الطاقات 

الع الء ، 
الطاقة  جتدويق  جتوزيع  إنتاج   •
الكهرباء  جخاصة  أشكالها  بج يع 
املواح  جتركيب  بيع  جالغاز. 

الش دية.
أج تشغيل أج التنازل عن  شراء   •
تراخيص  أج  االخت1اع  براءات  أ يع 
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العالمات  أج  الن اذج  أج  الع لية 

التجارية الالزمة لنشاطها.

• صيانة أ يع اآلالت جالت1كيبات 

الصرف الصحي  ، جال سي ا   التقنية 

االنارة  الكهربائية.  جاملولدات 

الع ومية مداعدة أصحاب املشرجع

• استخدام برامج املحاكاة لتحليل 

أج  امنظ ة  جمراقبة  جفهم  جتص يم 

الشبكات الكهربائية

جالت ثيل  جالتوزيع  التجارة   •

جاملواس جاملنتجات النهائية جملحقاتها 

التي ي كن أن تعزز تحقيق امشياء 

املذكورة أعاله جما يتعلق بها. استي1اس 

ج تصدير.

أ يع املعامالت   ، جبشكل أعم   •

التجارية أج املنقولة أج العقارية التي 

قد تتعلق بشكل مباشر أج غي1 مباشر 

بالغرض املؤس�سي   ، كلًيا أج أزئًيا   ،

للشركة أج التي قد ترجج له..

عنوان املقر االأت اعي : رقم 02  

 - العيون.   – الد ارة  طريق  محطة 

70000 العيون املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديدة ريم الج اني :  210 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

  : االسري�سي  نجالء  اللة  الديدة 

210 حصة بقي ة 00  سرهم للحصة 

.

 210   : الج اني  أس اء  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديدة أية الج اني :  210 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الج اني  ريم  الديدة 

حي  الج اني  فيال  الفيالت  منطقة 

 70000 الثاني  الشطر  رشيد  موالي 

العيون املغرب.

االسري�سي  نجالء  اللة  الديدة 

حي موالي رشيد الشطر  عنوانه(ا)  
العيون   70000 الثاني فيال الج اني 

املغرب.

الديدة أس اء الج اني عنوانه(ا) 

حي  الج اني  فيال  الفيالت  منطقة 

 70000 الثاني  الشطر  رشيد  موالي 

العيون املغرب.

عنوانه(ا)  الج اني  أية  الديدة 

حي  الج اني  فيال  الفيالت  منطقة 

 70000 الثاني  الشطر  رشيد  موالي 

العيون املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  الج اني  ريم  الديدة 

حي  الج اني  فيال  الفيالت  منطقة 

 70000 الثاني  الشطر  رشيد  موالي 

العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ  0 سأن15 

 202 تحت رقم 3663/2021.

762I

STE BABOUZID

DAK ENERGY GROUPE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID

 AVENUE MEKKA 1er ETAGE

 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC

DAK ENERGY GROUPE شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي موالي 

رشيد بلوك ف رقم 84 الطابق 
الثالث العيون - 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

39  7

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   29
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 DAK  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.ENERGY GROUPE
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االشغال  الغي1  لحداب  البضائع 

الع ومية جالطاقات املتجدسة.
عنوان املقر االأت اعي : حي موالي 
رشيد بلوك ف رقم 84 الطابق الثالث 

العيون - 70000 العيون املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : الديد الوا ي املوساجي 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
  000  : املوساجي  الوا ي  الديد 

بقي ة 00  سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد الوا ي املوساجي عنوانه(ا) 

العيون 70000 العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد الوا ي املوساجي عنوانه(ا) 

العيون 70000 العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   30 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 202 تحت رقم 3648.
763I

STE AUCOGEST SARL

PAIN O›CHOIX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3909 HAY AL QODS
 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC

PAIN O›CHOIX شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي توطين 

شركة اجكجيدت رقم 06 الزنقة 

3909 حي القدس الدشي1ة  - 86360 

إنزكان املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2486 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   0 

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 PAIN  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.O’CHOIX

غرض الشركة بإيجاز : - مخ5زة..

توطين   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الزنقة   06 رقم  اجكجيدت  شركة 

3909 حي القدس الدشي1ة  - 86360 

إنزكان املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد شوقي علي :  000.  حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

فيال  الديد شوقي علي عنوانه(ا) 

املفتاح   تعاجنية  الرمل  تجزئة   0 

86360 انزكان املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد تيحس الحدن عنوانه(ا) 
رقم 30   بلوك س ع ارة 4 حي ت زارت 

86360 انزكان املغرب.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   30 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

 202 تحت رقم  213.

764I

GESTION ALJANOUB

NAGJIR OIL
إعالن متعدس القرارات

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي الدعاسة ع ارة رقم 
2 الطابق الثالث العيون ، 70000، 

العيون املغرب
NAGJIR OIL «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: املنطقة 

الصناعية املر�سى العيون - - العيون 
املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 4927
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 نون15  202
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
تغيي1 اسم الشركة NAGJIR OIL  ب 

NAGJIR OIL DISTRIBUTION
قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 
العنوان  تحويل مقر الشركة بنفس 

«املنطقة الصناعية املر�سى العيون»
قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 
للشركة  االأت اعي  الغرض  توسيع 
لشركة  اآلتية   امنشطة  بإضافة 
زيوت  الوقوس,  توزيع   , بيع   , «شراء 
املشتقة  املنتجات  جأ يع  التشحيم 
 ، نقل البضائع لحداب الغي1   ، منها 

جنقل امشخاص... 
قرار رقم 4: الذي ينص عل0 مايلي: 
من  اأت اعية  حصة   1 00 تفويت 
طرف الديد سيدي الطيب املوساجي 

لفائدة الديد بدر املوساجي
قرار رقم 1: الذي ينص عل0 مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي1 
ا 0  شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

بشريك جحيد.

عل0  ينص  الذي   :6 رقم  قرار 
مايلي: إستقالة الديد سيدي الطيب 
الديد  التديي1 جإبقاء  املوساجي من 
بدر املوساجي املدي1الوحيد للشركة 

ملدة غي1 محدجسة.   
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي1 
ا 0  شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

بشريك جحيد
بند رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 
تغيي1 اسم الشركة NAGJIR OIL  ب 

NAGJIR OIL DISTRIBUTION
بند رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 
للشركة  االأت اعي  الغرض  توسيع 
للشركة  اآلتية   امنشطة  بإضافة 
زيوت  الوقوس,  توزيع   , بيع   , «شراء 
املشتقة  املنتجات  جأ يع  التشحيم 
 ، نقل البضائع لحداب الغي1   ، منها 

جنقل امشخاص... 
بند رقم 4: الذي ينص عل0 مايلي: 
العنوان  تحويل مقر الشركة بنفس 

«املنطقة الصناعية املر�سى العيون»
الذي ينص عل0   :7 ج   6 بند رقم 
مايلي: تفويت 00 1 حصة اأت اعية 
الطيب  سيدي  الديد  طرف  من 
املوساجي لفائدة الديد بدر املوساجي
عل0  ينص  الذي   : 6 رقم  بند 
مايلي: إستقالة الديد سيدي الطيب 
الديد  التديي1 جإبقاء  املوساجي من 
بدر املوساجي املدي1 الوحيد للشركة 

ملدة غي1 محدجسة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ  0 سأن15 

 202 تحت رقم 3667/2021.
761I

االستاس مح د لطفي

 STIFAD DE»
 CONSTRUCTION ET

«NEGOCE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

االستاذ مح د لطفي

36 شارع الجيش امللكي اقامة فضا ء 
2000 الطابق الرابع فاس ، 30000، 

فاس املغرب
 STIFAD DE CONSTRUCTION»

ET NEGOCE» شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تعاجنية 
عزيزة عين الشقف فاس - 30000 

فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.31971

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2020 شتن15    6 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
كرامي  اح د   (ة)  تفويت الديد 
اأت اعية  حصة    .100 الصنهاجي 
لفائدة   حصة   6.000 أصل  من 
محدن كرامي الصنهاجي  (ة)  الديد 

بتاريخ 6  شتن15 2020.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون15   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 تحت رقم 3401.
766I

FLASH ECONOMIE

BATIPLAST
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

BATIPLAST
محدجسة،  مدؤجلية  ذات  شركة 

رأس الها 1.000.000  سرهم
حاسة،  أجالس  سجار  الرئيس:  املقر 

أ اعة سيدي حجاج جاس حصار
 –  6 رقم  تجزئة   ، 07 الطريق 

الدارالبيضـاء
    2 6.3 9 عدس  التجاري  السجل 
-  التعريف الضريبي رقم 40204331
 : لل قاجلة  املوحد  التعريف 

000 9147 000013
هبـة حصـص في الشركـة
تفـويت حصص الشركـة

الج ع  محضر  ب وأب  أجال:  
نون15   01 العام االستثنائي املؤرخ في 
 202، قام مج وع الشركاء في شركة 

«باتيبالست» ب ا يلي:

· اإلشهاس عل0 هبة ما قدره 000  

بقي ة  الشركة  حصص  من  حصة 

الديد  ي لكها  التي  سرهم    00.00

أية  الديدة  لفائدة  بنوحوس  أنس 

بنوحوس؛

· اإلشهاس عل0 هبة ما قدره 000  

بقي ة  الشركة  حصص  من  حصة 

الديد  ي لكها  التي  سرهم    00.00

ياسين  الديد  لفائدة  بنوحوس  أنس 

بنوحوس؛

 210 اإلشهاس عل0 هبة ما قدره   ·

بقي ة  الشركة  حصص  من  حصة 

الديد  ي لكها  التي  سرهم    00.00

نوال  الديدة  لفائدة  بنوحوس  أنس 

بنحيون صدفي؛

 100 اإلشهاس عل0 هبة ما قدره   ·

بقي ة  الشركة  حصص  من  حصة 

الديد  ي لكها  التي  سرهم    00.00

ك يل  الديد  لفائدة  بنوحوس  أنس 

بنوحوس؛

· اإلشهاس عل0 تفويت ما قدره 210 

بقي ة  الشركة  حصص  من  حصة 

الديد  ي لكها  التي  سرهم    00.00

مح ـد  الديد  لفائدة  بنوحوس  أنس 

بنشقرجن؛

· تعديل الفصلين   ج7 من النظام 

امسا�سي للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  ثانيا: 

التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

بالدارالبيضاء بتاريخ 29 نون15  202 

تحت عدس  7 802.
للخالصة جالتذكي1

املديـر

767I

العبدالجي لالشغال املحاسبتية

BR NETT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

العبدالجي لالشغال املحاسبتية

ع ارة نوميديا شارع مح د الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 31000، 

تازة املغرب
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BR NETT شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 
فريواطو الشقة رقم   - 31000 تازة 

املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1237

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 01 نون15  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 - رقم    الشقة  فريواطو  «ع ارة 
31000 تازة املغرب» إ 0 «شارع مح د 
الخامس ع ارة رقم 72 الطابق االجل 

رقم   - 31000 تازة  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15  بتاريخ  0  بتازة   االبتدائية 

 202 تحت رقم 4 6.

768I

العبدالجي لالشغال املحاسبتية

BR NETT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي1 أديد للشركة

العبدالجي لالشغال املحاسبتية
ع ارة نوميديا شارع مح د الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 31000، 
تازة املغرب

BR NETT  شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 
فريواطو الشقة رقم  0 - 31000 

تازة املغرب.
تعيين مدي1 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1237

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين  نون15  202   01 املؤرخ في 
مدي1 أديد للشركة الديد(ة) رحا ي 

حكيم  ك دي1 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15  بتاريخ  0  بتازة   االبتدائية 

 202 تحت رقم 4 6.

769I

العبدالجي لالشغال املحاسبتية

BR NETT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

العبدالجي لالشغال املحاسبتية
ع ارة نوميديا شارع مح د الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 31000، 
تازة املغرب

BR NETT شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

ج عنوان مقرها االأت اعي ع ارة 
فريواطو الشقة رقم  0 - 31000 

تازة .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1237

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تحويل  نون15  202   01 املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من «شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة» إ 0 «شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15  بتاريخ  0  بتازة   االبتدائية 

 202 تحت رقم 4 6.
770I

العبدالجي لالشغال املحاسبتية

BR NETT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

العبدالجي لالشغال املحاسبتية
ع ارة نوميديا شارع مح د الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 31000، 
تازة املغرب

BR NETT  شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 
فريواطو الشقة رقم  0  - 31000 

تازة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1237

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  نون15  202   01 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

بعزيز  رشيد  (ة)  الديد  تفويت 
100 حصة اأت اعية من أصل 100 
حصة لفائدة  الديد (ة) حكيم رحا ي 

بتاريخ 01 نون15  202.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن15  بتاريخ  0  بتازة   االبتدائية 

 202 تحت رقم 4 6.
77 I

.sté. fidev SARL - A.U

VAR TRANS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

.sté. fidev SARL - A.U
مكناس - 498 اسيور اأداس ابني 
امح د ، 10000، مكناس املغرب

VAR TRANS شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة رقم 
24، الطابق امجل، شقة رقم 8، 

منازل االس اعلية - مرأان - 10000 
مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.44067
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
04 شتن15  202 تقرر حل  املؤرخ في 
 VAR شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
  00.000 رأس الها  مبلغ    TRANS
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 
رقم 24، الطابق امجل، شقة رقم 8، 
منازل االس اعلية - مرأان - 10000 

مكناس املغرب نتيجة ل : متعدس.
ع ارة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
رقم 24، الطابق امجل، شقة رقم 8، 
املغرب  مرأان   - االس اعلية  منازل 

10000 مكناس املغرب. 
ج عين:

ج  رشيد  املعطي   الديد(ة) 
الطابق   ،24 رقم  ع ارة  عنوانه(ا) 
منازل   ،8 رقم  شقة  امجل، 
االس اعلية - مرأان 10000 مكناس 

املغرب ك صفي (ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: ع ارة رقم 24، الطابق امجل، شقة 

رقم 8، منازل االس اعلية - مرأان
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15  بتاريخ     ب كناس   التجارية 

 202 تحت رقم 0367.

772I

.sté. fidev SARL - A.U

مجـمـع الراحـة
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

.sté. fidev SARL - A.U
مكناس - 498 اسيور اأداس ابني 
امح د ، 10000، مكناس املغرب

مجـ ـع الراحـة شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي متجر رقم 
1  مكرر، زنقة عقبة ابن نافع – 

(م.ج) - 10000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14687

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202     
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
مجـ ـع   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

الراحـة.
-أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة،
- محطة غاز (التجارة في الوقوس)، 
- مج ع ترفيهي (باحة االست1احة، 

حديقة املعاب لألطفال ج مدبح).
الع ليات  أ يع  عام،  جبشكل   -
التي لها عالقة مباشرة أج غي1 مباشرة   
بالهدف االأت اعي أج بأي هدف أخر 

مشابه أج مك ل.  
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عنوان املقر االأت اعي : متجر رقم 
 – نافع  ابن  عقبة  زنقة  مكرر،    1

(م.ج) - 10000 مكناس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  : الدباعي   الدالم  عبد  الديد 

سرهم    00 بقي ة  حصة    .000

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الدباعي   الدالم  عبد  الديد 
 – نافع  ابن  عقبة  زنقة  عنوانه(ا) 

(م.ج) 10000 مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الدباعي   الدالم  عبد  الديد 
 – نافع  ابن  عقبة  زنقة  عنوانه(ا) 

(م.ج) 10000 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15    2 بتاريخ  ب كناس   التجارية 

 202 تحت رقم 4904.

773I

JADAOUI CONSEIL

DARKOUM ECOLODGE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

JADAOUI CONSEIL

34 شارع طرابلس الطابق االجل رقم 

2 ، 2000، الدار البيضاء املغرب

Darkoum Ecolodge شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي  مكتب 
رقم 1 -6  ، الطابق الداسس ، رقم 

46 شارع الزرقطوني        - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.479647

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  شتن15  202   23 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

تفويت الديد (ة) سعيد املوسيلي 
  00 حصة اأت اعية من أصل   10
سفيان   (ة)  الديد  لفائدة   حصة 

لزرق بتاريخ 23 شتن15  202.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
بتاريخ     بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 799967.
774I

MANAGEX

SIFOCASH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تغيي1 نشاط الشركة

MANAGEX
رقم 31 زنقة الشهداء حي الحدني 

بركان ، 60300، بركان املغرب
SIFOCASH  شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها االأت اعي رقم 9 2 

شارع مح د الخامس حي الهدى 
سيدي سلي ان  - 63300 بركان  

املغرب .
تغيي1 نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.712 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تغيي1  نون15  202   01 املؤرخ في 
نشاط الشركة من «التباسل النقدي 
.زائد اساء  .التحويل الوطني ج الدج ي 
 . تجاري  «جسيط  إ 0   » الضرائب 
.زائد اساء  التحويل الوطني ج الدج ي 

الضرائب ج مختلف الفواتي1 «.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  ب15كان   االبتدائية 

 202 تحت رقم 680/2021.
771I

PROFECO

PROFECO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

PROFECO
 Angle Bd. Abdelmoumen et rue
 soumaya, résid. Shehrazade 3

 Appt. 22- 5éme étage-، 20360،
CASABLANCA MAROC

PROFECO شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

 Angle جعنوان مقرها اإلأت اعي
 Bd. Abdelmoumen et rue

 Soumaya, Résid. Shehrazade 3
 Appt. 22- 5éme étage-  20000

.CASABLANCA Maroc
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.470677

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2020 سأن15   30 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
تفويت الديد (ة) عاسل االسري�سي 
من  اأت اعية  حصة   83 القاسيمي 
الديد  لفائدة   حصة    .000 أصل 
(ة) شاكر الدلي اني بتاريخ 30 سأن15 

.2020
الرحيم  عبد  (ة)  الديد  تفويت 
بن الجربوح 83 حصة اأت اعية من 
الديد  لفائدة   حصة    .000 أصل 
(ة) شاكر الدلي اني بتاريخ 30 سأن15 

.2020
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس  202 تحت رقم 8791.

776I

PROFECO

PROFECO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

PROFECO
 Angle Bd. Abdelmoumen et rue
 soumaya, résid. Shehrazade 3

 Appt. 22- 5éme étage-، 20360،
CASABLANCA MAROC

PROFECO شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 
 Angle Bd ABDELMOUMEN

 et Rue SOUMAYA Res.
 Chahrazade   étage 5 Appt. 22

 Palmier Casablanca 20000
CASABLANCA Maroc

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
470677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2020 غشت   24
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PROFECO
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.Prestations de conseil
 : االأت اعي  املقر  عنوان 
 Angle Bd ABDELMOUMEN
 et Rue SOUMAYA Res.
 Chahrazade   étage 5 Appt. 22
 Palmier Casablanca 20000

.CASABLANCA Maroc
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 334   : شاكر  الدلي اني  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
  : الديد بن الجربوح عبد الرحيم 
333 حصة بقي ة 00  سرهم للحصة 
الديد االسري�سي القاسيمي عاسل :  
333 حصة بقي ة 00  سرهم للحصة 
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد الدلي اني شاكر عنوانه(ا) 
ع ارة   2 ال15نو�سي  رياض  اقامة 
البيضاء  الدار  ال15نو�سي   7 رقم     

20000 الدار البيضاء املغرب.
الرحيم  عبد  الجربوح  بن  الديد 
ال15نو�سي  رياض  اقامة  عنوانه(ا) 
الدار  ال15نو�سي   4 رقم   3 ع ارة   2
البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب.
الديد االسري�سي القاسيمي عاسل 
سلي ان  زنقة  مكرر    7 عنوانه(ا) 
املعاريف  املدتشفيات  حي  عزمي 

20360 الدار البيضاء املغرب.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد الدلي اني شاكر عنوانه(ا) 

ع ارة   2 ال15نو�سي  رياض  اقامة 

البيضاء  الدار  ال15نو�سي   7 رقم     

CASABLANCA MAROC 20000

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 2020 تحت رقم 2464.

777I

FLASH ECONOMIE

F. LAGOURGUE
إعالن متعدس القرارات

F. LAGOURGUE

محدجسة   مدؤجلية  ذات  شركة 

 200.000 رأس الها  جحيد،  بشريك 

سرهم

بوملان،  زنقة   ،4 الرئيس:  املقر 

بوركون - الدار البيضاء

 - السجل التجاري رقم  44260  

التعريف الضريبي رقم 20687171

لل قاجلة:  املوحد  التعريف 

00 793441000064

تفويت حصص الشركة

استقالة مدي1-مشت1ك

للنظام  عامة  صياغة  إعاسة 

امسا�سي للشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  ب وأب  أجال: 

جمسجل  غشت  202  بتاريخ  3 

شتن15   07 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

 202، قرر الشريك الوحيد ما يلي:

قدره  ما  تفويت  عل0  املوافقة   

التي  الحصص  من  حصة    .000

ت لكها شركة

 TEAM سي1فيدز–  ترافل  تيم 

في شركة ف.   ،TRAVEL SERVICES

الكورك لفائدة

 – الديد فابيان باتريك الكورك 

.Fabien Patrice LAGOURGUE

املدي1- استقالة  عل0  اإلشهاس 

املشت1ك الديد حدن سابيلي.

اتخاذ قرار إعاسة الصياغة العامة 
للنظام امسا�سي للشركة عل0 شكل 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

بشريك جحيد.
القانوني  اإليداع  تم  ثانيا: 
التجارية  باملحك ة  الضبط  بكتابة 
نون15    6 بتاريخ  بالدارالبيضاء، 

 202 تحت عدس  80019.
للخالصة جالتذكي1 

املدي1

778I

FLASH ECONOMIE

BATIPLAST
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

BATIPLAST
شركة ذات مدؤجلية محدجسة، 

رأس الها 0.000.000  سرهم
املقر الرئيس: سجار أجالس حاسة، 

أ اعة سيدي حجاج جاس حصار
الطريق 07 ، تجزئة رقم 6 - 

الدارالبيضاء
السجل التجاري عدس 9 6.3 2    -  
التعريف الضريبي رقم 40204331

التعريف املوحد لل قاجلة : 
000 9147 000013

الزياسة في رأس ال الشركة
نون15  202،   02 بتاريخ  أجال:   
باتيبالست   شركة  في  الشركاء  قرر 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  في  الزياسة 
من  لنقله  سرهم   1.000.000.00
إ 0  سرهم    0.000.000.00 مبلغ  
عن  سرهم    1.000.000.00 مبلغ 
طريق إصدار 10.000 حصة أديدة 
00.00  سرهم للحصة  بقي ة قدرها 
جاحد  لشريك  مخصصة  الواحدة، 
 Anas  – بوحوس  أنس  الديد  هو 

.BOUHOUD
جبناء عليه، تم تعديل الفصول   
ج6 ج7 من النظام امسا�سي للشركة. 
الشركة  رأس ال  أصبح  جبالتا ي 
  1.000.000.00 مبلغ  في  محدسا 
10.000  حصة من  سرهم موزع إ 0 
فئة 00.00  سرهم للحصة الواحدة.

القانوني  اإليداع  تم  ثانيا: 

التجارية  باملحك ة  الضبط  بكتابة 

بالدارالبيضاء بتاريخ 21 نون15  202 

تحت عدس  80 80.
للخالصة جالتذكي1 

املدي1

779I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

بسيمار و كنسطريكسيون 

 PISCIMAR ET

CONSTRUCCIONES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 MOHAMED EL KARRICHE

COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 

امجل تطوان ، 93000، تطوان 

املغرب
بدي ار ج كندطريكديون 

 PISCIMAR ET

CONSTRUCCIONES شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 07  شارع 

الحدن الثاني ع ارة املوثوق رقم 

03  ب  - 93000 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.201 

الشريك  قرار  ب قت�سى 

أكتوبر  202   27 في  الوحيداملؤرخ 

مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 

محدجسة ذات الشريك الوحيد بدي ار 

 PISCIMAR كندطريكديون  ج 

مبلغ    ET CONSTRUCCIONES
سرهم جعنوان    .000.000 رأس الها 

07  شارع الحدن  مقرها اإلأت اعي 

 - 03  ب   الثاني ع ارة املوثوق رقم 

 : ل  نتيجة  املغرب  تطوان   93000

توقف  عجز  بدبب  الشركة  توقف 

جركوس في البيع.

  07 ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
املوثوق  ع ارة  الثاني  الحدن  شارع 
رقم 03  ب  - 93000 تطوان املغرب. 

ج عين:
ج  املوتوق  مح د   الديد(ة) 
 39 رقم  غرغيز  شارع  عنوانه(ا) 
(ة)  تطوان املغرب ك صفي   93000

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    2 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 202 تحت رقم 1 69.
780I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

إلكترونيك أ أ إس 
ELECTRONICS AAS

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 
امجل تطوان ، 93000، تطوان 

املغرب
 ELECTRONICS إلكت1جنيك أ أ إس

AAS شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
خنيفرة حي ج تجزئة الرزيني رقم 

   املحنش الثاني  - 93000 تطوان 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 109 
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر  أكتوبر  202   06 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
 ELECTRONICS إلكت1جنيك أ أ إس 
سرهم    0.000 مبلغ رأس الها    AAS
شارع  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
رقم  الرزيني  تجزئة  ج  حي  خنيفرة 
93000 تطوان   -    املحنش الثاني  
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النشاط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 
بدبب انخفاض  في رقم املعامالت .

شارع  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
رق  الرزيني  تجزئة  ج  حي  القنيطرة 
93000 تطوان   -    املحنش الثاني  

املغرب. 
ج عين:

ج  سعيد  أجالس  مريم   الديد(ة) 
عنوانه(ا) شارع خنيفرة حي ج تجزئة 
 93000 الثاني  املحنش  رقم    

تطوان املغرب ك صفي (ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوان  بتاريخ 28 أكتوبر 

 202 تحت رقم 1 41.

78 I

STE BABOUZID

 GROUMPENT DAK
ENERGY

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رفع رأس ال الشركة

STE BABOUZID
 AVENUE MEKKA 1er ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
 GROUMPENT DAK ENERGY

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الوحدة مج وعة E رقم 8 8 العيون 
- 70000 العيون املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39043
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم  نون15  202   26 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم»   4.900.000»
 1.000.000» إ 0  سرهم»    00.000»
القي ة  رفع    : طريق  عن  سرهم» 

اإلس ية لألسهم املوأوسة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   26 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 202 تحت رقم 4 36.
782I

jamal ait hommad

أو أ ج
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jamal ait hommad
 lascam residence yassir br nr 5
 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC
أج أ ج شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 23 شارع 
انوال اقامة فلوري    مكتب 4  

قنيطرة 4000  قنيطرة مغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
63227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  سأن15  202   0 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : أج أ ج.
مقاجلة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال البناء.
23 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
  4 مكتب  فلوري     اقامة  انوال 

قنيطرة 4000  قنيطرة مغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : الديدة امي ة اسكارتة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة امي ة اسكارتة عنوانه(ا) 
س   بلوك   22 رقم  الياس ين  حي 

6000  سيدي قاسم مغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديدة امي ة اسكارتة عنوانه(ا) 
س   بلوك   22 رقم  الياس ين  حي 

6000  سيدي قاسم مغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالقنيطرة  

رقم -.
783I

A&O

CHKAIRI NEGOCE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

A&O
 AVENUE MERS SULTAN ، 26

20210، الدار البيضاء املغرب
CHKAIRI NEGOCE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

امر�سي القطب الحضري  الهراجيين   
البقعة امرضية رقم 226  - 20000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12397 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    1
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CHKAIRI NEGOCE
غرض الشركة بإيجاز : تجارة

استي1اس جتصدير.
الطابق   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الهراجيين    امر�سي القطب الحضري  
البقعة امرضية رقم 226  - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : اجرش  ابراهيم  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  اجرش  ابراهيم  الديد 
رقم   34 زنقة  س  بلوك   4 املكاندة 
الدار البيضاء   20000 عين الشق   4

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  اجرش  ابراهيم  الديد 
رقم   34 زنقة  س  بلوك   4 املكاندة 
الدار البيضاء   20000 عين الشق   4

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 40 802.
784I

STE BABOUZID

ATLANTIPES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE MEKKA 1er ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
ATLANTIPES شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي املنطقة 
الصناعية تجزئة 27  الداخلة - 

73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
10 7

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   20 2 ماي    1
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مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ATLANTIPES

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االس اك جالتصدير جاالستي1اس .

املنطقة   : عنوان املقر االأت اعي 

 - الداخلة    27 تجزئة  الصناعية 

73000 الداخلة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : الديد الوا ي املوساجي 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

  000  : املوساجي  الوا ي  الديد 

بقي ة 00  سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد الوا ي املوساجي عنوانه(ا) 

العيون 73000 الداخلة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد الوا ي املوساجي عنوانه(ا) 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  0  االبتدائية بواسي الدهب  

سأن15  202 تحت رقم 242.

781I

GOLD ETOILE CONSULTING MANAGEMENT

 GOLD ETOILE

 CONSULTING

MANAGEMENT SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GOLD ETOILE CONSULTING

MANAGEMENT
رقم 01  الشقة 3 الطابق   تجزئة 

العطاجي مكناس ، 10000، مكناس 
املغرب

 GOLD ETOILE CONSULTING
  MANAGEMENT SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 01  
الشقة 3 الطابق   تجزئة العطاجي 

مكناس - 10000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   01
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 GOLD ETOILE CONSULTING

. MANAGEMENT SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : املتاأرة

االستشارات االسارية.
عنوان املقر االأت اعي : رقم 01  
تجزئة العطاجي  الطابق     3 الشقة 

مكناس - 10000 مكناس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 60.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديدة ال15نو�سي فرسجس :  600 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
 600  : الديدة ال15نو�سي فرسجس 

حصة اأت اعية بقي ة 00  سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
فرسجس  ال15نو�سي  الديدة 
عنوانه(ا) رقم 01  الشقة 3 الطابق 
 10000 مكناس  العطاجي  تجزئة    

مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مدي1ي الشركة:

فرسجس  ال15نو�سي  الديدة 
عنوانه(ا) رقم 01  الشقة 3 الطابق 
 10000 مكناس  العطاجي  تجزئة    

مكناس املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15  بتاريخ  0  التجارية ب كناس  

 202 تحت رقم  6 1.
786I

OUR EXPERT

A.M.S EQUIPEMENT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
A.M.S EQUIPEMENT شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 
مدلم تجزئة بوكار الطابق الثالث 

الشقة رقم 4  باب سكالة مراكش - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 20769

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   03
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 A.M.S  : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

.EQUIPEMENT
امشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة ج أشغال البناء 
بيع ج شراء مواس البناء.

زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الثالث  الطابق  بوكار  تجزئة  مدلم 

 - باب سكالة مراكش    4 الشقة رقم 

40000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : مح د  عدو  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  مح د  عدو  الديد 

 41800 قصر ايت يح0 حصيا تنغي1 

تنغي1 املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  مح د  عدو  الديد 

 41800 قصر ايت يح0 حصيا تنغي1 

تنغي1 املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   30 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 30090 .

787I

OUR EXPERT

 SOCIETE GENERAL AL

IAAMAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

 SOCIETE GENERAL AL IAAMAR

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

مدلم تجزئة بوكار الطابق الثالث 

الشقة رقم 4  باب سكالة مراكش - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2077 
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 29 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  أكتوبر  202 

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE GENERAL AL IAAMAR

امشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة ج أشغال البناء 

بيع ج شراء مواس البناء.

زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الثالث  الطابق  بوكار  تجزئة  مدلم 

 - باب سكالة مراكش    4 الشقة رقم 

40000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

ابراهيم   اخنشوش  بن  الديد 

سرهم    00 بقي ة  حصة    .000   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

ابراهيم   اخنشوش  بن  الديد 

ترمكيت  الجديد  تكمي  عنوانه(ا) 

جارزازات 41000 جارزازات املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

ابراهيم   اخنشوش  بن  الديد 

ترمكيت  الجديد  تكمي  عنوانه(ا) 

جارزازات 41000 جارزازات املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   30 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 30093 .

788I

SORAP CAR

LANZA SAHARA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LANZA SAHARA
الحي الجديد طرفاية ، 70010، 

العيون املغرب
LANZA SAHARA شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الحي 
الجديد طرفاية - 70010 طرفاية 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39  9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    1
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LANZA SAHARA
أ يع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ، امرا�سي  تطوير   ، البناء  أع ال 
الغرق جالصرف الصحي ، توريد مياه 
 ، حفر اآلبار   ، الشرب جمد امنابيب 
إنشاء الصوامع جخزانات املياه، كافة 
جالدباكة  الكهرباء  جلوازم  أع ال 
املكيفات.  جتركيب  جإصالح  جتوريد 
الهواء،  جتكييف  الت15يد  معدات 
اع ال  البناء.  مواس  جأ يع  التبليط 
جالشبكات  جالطرق  العامة  الت1ابية 
الكهربائية  جالشبكات  املختلفة 
جالكهرباء  املياه  جامداسات  جالطرق 
جبيع  شراء  جالصناعية.  لل باني 
جتصنيع جإصالح جاستي1اس مواس البناء 
جمعدات الحفر جاملعدات امليكانيكية 
جالهيدرجميكانيكية.  جالهيدرجليكية 
جبيعها  جشرائها  العقارات  ترجيج 

جتحويلها  جاستبدالها  جأخذها 
جإصالحها جتطويرها لألرا�سي جاملباني 
عقارية.  صفقة  أي  عامة  جبصفة 
حيازة جشراء امرا�سي لغرض التطوير 
جاملعدات  االأهزة  شراء    ، جالبناء 
الرياضية. تنظيم الفعاليات الثقافية 
جنقل  جتأأي1  جبيع  شراء  جالرياضية. 

اآلالت الجديدة جاملدتع لة. .
الحي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
طرفاية   70010  - طرفاية  الجديد 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 -

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

الرح ان  عبد  الرح وني  الديد 
طرفاية  الجديد  الحي  عنوانه(ا) 

70010 طرفاية املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الرح ان  عبد  الرح وني  الديد 
طرفاية  الجديد  الحي  عنوانه(ا) 

70010 طرفاية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   30 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 202 تحت رقم 3644/2021.
789I

ml congestfin

 STE MAROCAINE DE
CONSERVES VÉGÉTALES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي1 أديد للشركة

ml congestfin
 RUE ABDELKADER  6

 MOUFTAKAR 1ER ETG ،
20101، casablanca maroc

 ste marocaine de conserves
végétales  شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي كلم 4 

طريق ازمور  - 20000 الدار البيضاء 
املغرب.

تعيين مدي1 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.38 81

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 29 أكتوبر  202 تم تعيين 

انوار  مدي1 أديد للشركة الديد(ة) 

مح د ك دي1 جحيد

تبعا لوفاة املدي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  0  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 7 8021.

790I

ml congestfin

 STE MAROCAINE DE

CONSERVES VÉGÉTALES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جفاة شريك

ml congestfin

 RUE ABDELKADER  6

 MOUFTAKAR 1ER ETG ،

20101، casablanca maroc

 STE MAROCAINE DE

CONSERVES VÉGÉTALES  شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي كلم 4 

طريق ازمور - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

جفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.38 81

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم  أكتوبر  202   29 في  املؤرخ 

القاسر  عبد  الشريك  بوفاة  اإلعالم 

الورثة  عل0  حصصه  توزيع  ج  انوار 

 لرسم اإلراثة املؤرخ في 03 شتن15 
ً
تبعا

 202 بالشكل امتي :

  3   ، تاتو   خديجة  الديد(ة) 

حصة .

  9   ، انوار   مح د  الديد(ة) 

حصة .

الديد(ة) ناصر انوار  ،  9  حصة 

.
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  9   ، مصطفى انوار   الديد(ة) 

حصة .

  0   ، انوار   س ي1ة  الديد(ة) 

حصة .

  0   ، انوار   خديجة  الديد(ة) 

حصة .

  0   ، انوار   مخت1ية  الديد(ة) 

حصة .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  0  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 7 8021.

79 I

ABDO ABOU WASSIM

abdo abo  wassim
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ABDO ABOU WASSIM

 HAY AHRIK AV SOJA N° 80

ETG.0 ، 9900، MARTIL MAROC

abdo abo  wassim شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي احريق 

شارع الصوأا رقم 80 الطابق 

االر�سي - 10 93 مرتيل املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

30609

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   08

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 abdo  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.abo  wassim

تأأي1   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراأات النارية

جاست1اس  جتدويق   جشراء   بيع 

مدتلزمات الدراأات النارية

التجارة بشكل عام في الدراأات 

النارية.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
احريق شارع الصوأا رقم 80 الطابق 

االر�سي - 10 93 مرتيل املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد عبد النور الع راني :  100 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
 100   : الديدة انصاف الع راني 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الع راني  انصاف  الديدة 
حي احريق شارع الصوأا  عنوانه(ا) 

رقم 80 10 93 مرتيل املغرب.
الع راني  النور  عبد  الديد 
حي احريق شارع الصوأا  عنوانه(ا) 

رقم 80 10 93 مرتيل املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الع راني  النور  عبد  الديد 
حي احريق شارع الصوأا  عنوانه(ا) 

رقم 80 10 93 مرتيل املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   24 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 202 تحت رقم 6979.

792I

FIDUCIAIRE 2006

RENIA CONSTRUCTION

إعالن متعدس القرارات

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 12

N ، 20280، Casablanca Maroc
RENIA CONSTRUCTION «شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 
الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: 26 
شارع مرس الدلطان الطابق   
الشقة 3 تجزئة أمين رقم 1   

الطابق 2 سيدي معرجف 20000 
الدارالبيضاء املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.106991

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23 شتن15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

شارع   26 من  الشركة  مقر  تغيي1 

 3 الشقة  مرس الدلطان الطابق   

املنزه  حي   498 رقم  ا 0  الدارالبضاء 
املنصور  يعقوب  حي  التقوان  زنقة 

الرباط 

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

الزياسة في النشاط التجاري للشركة 

باضافة استي1اس االالت ج املعدات ج 

املواس امجلية

قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 

تحيين القانون امسا�سي للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

الزياسة في النشاط التجاري للشركة 

باضافة استي1اس االالت ج املعدات ج 

املواس امجلية

بند رقم 4: الذي ينص عل0 مايلي: 

شارع   26 من  الشركة  مقر  تغيي1 

 3 الشقة  مرس الدلطان الطابق   

املنزه  حي   498 رقم  ا 0  الدارالبضاء 
املنصور  يعقوب  حي  التقوان  زنقة 

الرباط 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم  80203.

793I

MC CONCEPT

STRICTPROF
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

STRICTPROF

0  زنقة زيد ابن الريفاعي الطابق 3 

معاريف ، 20310، الدار البيضاء 

املغرب

 STRICTPROF

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 0  زنقة 
زيد ابن الريفاعي الطابق 3 معاريف - 

20310 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.349293

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  نون15  202   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
لعزجزي  انيس   (ة)  تفويت الديد 
 10 أصل  من  اأت اعية  حصة   10
ياسين   (ة)  الديد  لفائدة   حصة 

مبارش بتاريخ 22 نون15  202.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 30 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 802429.
794I

BRASMAR  TRADING

BRASMAR TRADING

إعالن متعدس القرارات

BRASMAR  TRADING
شارع العركوب رقم  7724-0 ، 

73000، الداخلة املغرب
BRASMAR TRADING «شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

العركوب رقم  0-7724  - - الداخلة 
املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 4  1
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
2020 تم اتخاذ  20 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
رشيد  الديد  حصة   210 تفويت 
 SK611 التناني بطاقة الوطنية رقم  
الدبتي  كريم  مح د  الديد  لفائدة 

A330407 رقم البطاقة الوطنية
عل0  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
الديد  حصة   210 تفويت  مايلي: 
عبدالفتاح اهل املكي بطاقة الوطنية 
رقم  SH68797 لفائدة الديد مح د 
الوطنية  البطاقة  الدبتي رقم  كريم 

.A330407
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قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 

استقالة الديد رشيد التناني بطاقة 

مدي1  من    SK611 رقم   الوطنية 

الشركة

قرار رقم 4: الذي ينص عل0 مايلي: 

تعيين الديد مح د كريم الدبتي رقم 

املدي1   A330407 الوطنية  البطاقة 

الوحيد للشركة ملدة غي1 محدجسة 

قرار رقم 1: الذي ينص عل0 مايلي: 
القانون  في  البنوس  في  التعديالت 

االسا�سي املتعلقة بهذه القرارات

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل0 مايلي: 

لكل  النقدية  الحصة  مبلغ  تغيي1 

شريك  بالشركة

عل0  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

تغيي1 عدس االسهم لكل شريك  مايلي: 

بالشركة

عل0  ينص  الذي   : 1 رقم  بند 

مايلي: البند املتعلق ب دي1 الشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  0  االبتدائية بواسي الدهب  

سأن15  202 تحت رقم 1942/2021.

791I

STE FSMC SARL AU

STE MUSOAT  SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE FSMC SARL AU

 AV HASSAN II MIDELT 08 08

 AV HASSAN II MIDELT، 54350،

MIDELT maroc

STE MUSOAT  SARL AU  شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 

اسرجتو أ اعة سيدي عياس الريش 

ميدلت      - 14310 ميدلت املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2713

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  نون15  202   08 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

إبراهيم    بن  (ة)  الديد  تفويت 

100 حصة اأت اعية من  مصطفى  

أصل 000.  حصة لفائدة  الديد (ة)  

حجو   يدير  بتاريخ 08 نون15  202.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون15   24 بتاريخ  االبتدائية ب يدلت  

 202 تحت رقم 322.

796I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

JOB NAS TRANSPORT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

42  شارع الدرفوفي الطابق 2 رقم 8 

جأدة، 60000، جأدة املغرب

JOB NAS TRANSPORT  شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : الجرف 

االخضر مكرر 40  3  الطابق االجل - 

60000 جأدة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3733 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في  3 أكتوبر  202 تقرر حل 

شركة    JOB NAS TRANSPORT

مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 
جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 

االخضر  الجرف  اإلأت اعي  مقرها 

مكرر 40  3  الطابق االجل - 60000 

جأدة املغرب نتيجة للم تقم الشركة 

باي نشاط منذ تأسيدها.

ج عين:

طلحة  الدين   نصر  الديد(ة) 

جأدة   60000 جأدة  عنوانه(ا)  ج 

املغرب ك صفي (ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

جفي الجرف  أكتوبر  202  بتاريخ  3 

االخضر مكرر 40  3  الطابق االجل - 

60000 جأدة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   29 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

 202 تحت رقم 4079.
797I

SOCIETE EXCELLENCE DEVELOPPEMENT

 STE EXCELLENCE
DEVELOPPEMNT

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تفويت حصص

 SOCIETE EXCELLENCE
DEVELOPPEMENT

 MAKATIB MADINA 3 ATLAS
FES ، 30000، FES MAROC

 STE EXCELLENCE
DEVELOPPEMNT شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 

إقامة الفتح 7 2 شارع إبراهيم 
الرجساني برجلونج الطابق   رقم3 

الدارالبيضاء - 20399 الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.370617

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  نون15  202    6 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
علمي  نوفل  (ة)  الديد  تفويت 
3.200 حصة اأت اعية من  ح دان 
الديد  لفائدة   حصة   3.200 أصل 
(ة) مح دأمين كطوع بتاريخ 6  نون15 

.202 
فهد  سالجي  (ة)  الديد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة    .600
(ة)  الديد  لفائدة   حصة    .600
نون15    6 بتاريخ  كطوع  مح دأمين 

.202 
تفويت الديد (ة) سالجي عبد هللا 
أصل  من  اأت اعية  حصة    .600
600.  حصة لفائدة  الديد (ة)  فؤاس  

ملنور بتاريخ 6  نون15  202.
سالجي مح د  (ة)  تفويت الديد 
أصل  من  اأت اعية  حصة    .600
600.  حصة لفائدة  الديد (ة)  فؤاس  

ملنور بتاريخ 6  نون15  202.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 40926.

798I

TGE FIDUS

MY NET
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

TGE FIDUS
شارع الزرقطوني ك ال بارك سانت1 

ع ارة B رقم 39 الطابق 6 ، 0 288، 
املح دية املغرب

MY NET شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 426 

الوحدة - 20800 املح دية املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 369 

الشريك  قرار  ب قت�سى 
نون15  202   24 في  الوحيداملؤرخ 
مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 
 MY الوحيد  محدجسة ذات الشريك 
سرهم   10.000 مبلغ رأس الها    NET
 426 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
املغرب  املح دية   20800  - الوحدة 

نتيجة ل : توقيف نشاط الشركة.
 426 ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

الوحدة - 20800 املح دية املغرب. 
ج عين:

ج  بوالهنا  عزالدين   الديد(ة) 
 430 رقم  الحدنية    عنوانه(ا) 
ك صفي  املغرب  املح دية   20800

(ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملح دية  بتاريخ 30 نون15 

 202 تحت رقم 2471.

799I
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OUR EXPERT

 ENTREPRISE AGRI SKILLS
TRAVAUX

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

 ENTREPRISE AGRI SKILLS

TRAVAUX  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي املحل 
رقم  0 تجزئة رقم 80 املدي1ة 2 س 

مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 20723

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   03

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 ENTREPRISE AGRI SKILLS

. TRAVAUX

امشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة ج أشغال البناء .

املحل   : االأت اعي  املقر  عنوان 
2 س  80 املدي1ة  رقم  0 تجزئة رقم 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد عبد العزيز امالل  :  000.  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد عبد العزيز امالل  عنوانه(ا) 

املدي1ة 2 س رقم 80 مراكش 40000 

مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد عبد العزيز امالل  عنوانه(ا) 

املدي1ة 2 س رقم 80 مراكش 40000 

مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   29 بتاريخ  باكاسير   التجارية 

 202 تحت رقم 30038 .

800I

oriental conseils et services expresse

OFFAREX

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

 oriental conseils et services

expresse

 BD MED V IMM YAQOUBI

 ETAGE 4 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

OFFAREX شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الرازي 

رقم 04  - 64110 أراسة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.37273

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

ت ت  أكتوبر  202   01 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

حا ي  مح د   (ة)  الديد  تفويت 

100 حصة اأت اعية من أصل 100 

(ة) رح اني ام  الديد  حصة لفائدة  

الخي1 بتاريخ 01 أكتوبر  202.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون15   24 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

 202 تحت رقم 4028.

80 I

ائت انية  الخ15ة

SOBA PROMO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ائت انية  الخ15ة

49  زنقة  املدينة ، 00 26، برشيد 

املغرب

SOBA PROMO شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 47  شارع 

املقاجمة اقامة افا  الطابق الثاني 

شقة 22 - 00 20 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

124247

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  نون15  202    1

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 SOBA  : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

.PROMO

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

عنوان املقر االأت اعي : 47  شارع 

الثاني  الطابق  افا   اقامة  املقاجمة 

البيضاء  الدار   20 00  -  22 شقة 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 100   : الديد البحراجي ابراهيم 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

 100   : الديد شجدا ي عائشة  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

ابراهيم  البحراجي  الديد 
عنوانه(ا) سجار الهواجرة سيدي رحال 

الشاطى  00 26 برشيد املغرب.
الديد شجدا ي عائشة  عنوانه(ا) 
سجار الهواجرة سيدي رحال الشاطى  

00 26 برشيد املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
ابراهيم  البحراجي  الديد 
عنوانه(ا) سجار الهواجرة سيدي رحال 

الشاطى  00 26 برشيد املغرب
الديد شجدا ي عائشة  عنوانه(ا) 
سجار الهواجرة سيدي رحال الشاطى  

00 26 برشيد املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم  80214.

802I

oriental conseils et services expresse

OFFAREX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي1 أديد للشركة

 oriental conseils et services
expresse

 BD MED V IMM YAQOUBI
 ETAGE 4 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC
OFFAREX  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الرازي 

رقم 04  - 64110 أراسة املغرب.
تعيين مدي1 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.37273

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 01 أكتوبر  202 تم تعيين 
الديد(ة)  للشركة  أديد  مدي1 

رح اني ام الخي1 ك دي1 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   24 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

 202 تحت رقم 4028.

803I
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LE LEGALISTE

BADALLA SIGNATURE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

BADALLA SIGNATURE شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

التاباري زاجية سقراط تجزئة ابينال 
89 إقامة سباي - 20000 الدار 

البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
108247

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  يونيو  202   07
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BADALLA SIGNATURE
مهندس   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ثالثة  إ 0  جاحد  من  يوظف  مع اري 
مص  ين أج آالت حاسبة أج سكرتارية 

أج طابعين.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
التاباري زاجية سقراط تجزئة ابينال 
الدار   20000  - سباي  إقامة   89

البيضاء  املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديدة سكينة بدلة :  00  حصة 
بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بدلة  سكينة  الديدة 
رقم7  مكة  طريق  كلثوم  تجزئة 
البيضاء  الدار   20000 كاليفورنيا 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  بدلة  سكينة  الديدة 
رقم7  مكة  طريق  كلثوم  تجزئة 
البيضاء  الدار   20000 كاليفورنيا 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو  202 تحت رقم 23401.
804I

AXE CONSEIL

بلوسارت
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AXE CONSEIL
 APPART N° 06 IMM 33
 AVENUE GHANDI CITE

 DAKHLA AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

بلوسارت شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة أيت 
زنقة 09 املج ع B رقم 66 ايت ملول  

- 80000 ايت ملول  املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
24881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202     
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

بلوسارت.
صنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الجوائز ج امليداليات 
جكالة االتصاالت جاإلعالن

.
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
ايت   66 رقم   B املج ع   09 أيت زنقة 

ملول  - 80000 ايت ملول  املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : صيلي  مح د  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  صيلي  مح د  الديد 
اكاسير   2 الخيام   01 رقم   384 زنقة 

80000 اكاسير املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  صيلي  مح د  الديد 
اكاسير   2 الخيام   01 رقم   384 زنقة 

80000 اكاسير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15  بتاريخ  0  االبتدائية بانزكان  

 202 تحت رقم 2110.
801I

NABIL SOUBAIRI

DELTA DADES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

NABIL SOUBAIRI
 IMM 4 APPT 7 UE GHANA VN ،

50000، MEKNES MAROC
DELTA DADES شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 
الح د 98  شقة رقم 7  شارع 

الجيش امللكي الطابق 6 مج - 10000 
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

14839

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202    1

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 DELTA : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.DADES

 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

DIVERS OU CONSTRUCTION-

 TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

.ET VOIRIE-NEGOCIANT

اقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

شارع    7 رقم  شقة    98 الح د 

الجيش امللكي الطابق 6 مج - 10000 

مكناس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

2.000.000 سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد مح د بن عالل   :  0.000  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

  : الزعيم  العزيز  عبد  الديد 

سرهم    00 بقي ة  حصة    0.000

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد مح د بن عالل عنوانه(ا) 

تجزئة بوطاالمين الرقم 1 6  12000 

الراشيدية املغرب.

الزعيم  العزيز  عبد  الديد 

شقة    98 الح د  اقامة  عنوانه(ا) 
رقم 7  شارع الجيش امللكي الطابق 6 

مج 10000 مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الزعيم  العزيز  عبد  الديد 

شقة    98 الح د  اقامة  عنوانه(ا) 
رقم 7  شارع الجيش امللكي الطابق 6 

مج 10000 مكناس املغرب.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15   02 بتاريخ  التجارية ب كناس  

 202 تحت رقم 90 1.

806I

FLASH ECONOMIE

SAHA FREE GLUTEN «SFG»
إعالن متعدس القرارات

«SAHA FREE GLUTEN «SFG

رقم التقييد في السجل التجاري 

480421:

- بتفويت الحصص املؤرخ بتاريخ 

الديدة  تفويت  أكتوبر  202   21

10 حصة أي 100٪  هناء ابن مو�سى 

الشركة  ت تلكها  التي  امسهم  من 

املتنازل عنها في

 SAHA FREE GLUTEN «SFG  »

لآلندة سارة ملجاهد

ملجاهد  سارة  اآلندة  أصبحت 

 50٪ أج   
ً
سه ا  (10) مالكة لخ دين 

من رأس املال ي ثل مبلغ 1000 سرهم 

.
ً
، تم االكتتاب بها جإطالقها نقدا

7 من النظام  ج   6 تعديل الفصل 

امسا�سي للشركة

-تحويل الشكل القانوني للشركة 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  إ 0 

ذات الشريك الوحيد

املشاركة  املدي1ة  -استقالة 

إعطائها  ج  مو�سى  ابن  هناء  الديدة 

التفريغ النهائي

تعيين الديدة سارة ملجاهد مدي1ة 

جحيدة للشركة ملدة غي1 محدجسة

صحيح  بشكل  الشركة  جستلتزم 

بج يع امع ال املتعلقة بها من خالل 

التوقيع الوحيد لآلندة سارة ملجاهد.

النظام  من    6 الفصل  تعديل 

امسا�سي للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

بتاريخ  0  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 802184.

807I

CABINET BAHMAD

PACHA JC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
است رار نشاط الشركة

PACHA JC
ذات  املدؤجلية  محدجسة  شركة 

الشريك الوحيد
رأس الها 00.000  سرهم

مقرها االأت اعي: الرياض رقم 8، 
بالقرب  املدبح  طريق  سيزجن،  فور 

من املنارة 40000 مراكش
سجل التجاري رقم:  9049 

«است رارية ع ل الشركة»
 30 في  مؤرخة  مداجالت  ب وأب 
شتن15  202، قرر الشريك الوحيد، 
القانون  من   86 املاسة  محكام  جفقا 
96-1 بتاريخ 3  ف15اير 997 ، أنه ال 
يوأد سبب لحل الشركة، عل0 الرغم 
من أن حقوق املداه ين أقل من ربع 

رأس املال
تم اإليداع القانوني لدى السجل 
التجاري ملدينة مراكش يوم 21 نون15 

 202 تحت رقم: 29900 

808I

Trefle Conseil

ACHTAL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

Trefle Conseil
 Angle Bd. Zerktouni et Rue
 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc
ACHTAL شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي أوف 

الدجار،   سجار عالل سيدي يونس 
الج اعة القرجية آيت أمي1ة سائرة 
إقليم بيوكرة شتوكة آيت باها - 

00 87 أكاسير املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3123

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 0  نون15  202 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

سجار عالل سيدي  «أوف الدجار،   

أمي1ة  آيت  القرجية  الج اعة  يونس 

سائرة إقليم بيوكرة شتوكة آيت باها 

«شارع  إ 0  أكاسير املغرب»   87 00  -

الطابق   ،  202 ع ارة   ، عبد املومن 

 20042  -  49 رقم  املكتب   ، الثاني 

الدار البيضاء  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   30 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

 202 تحت رقم 2128.

809I

ائت انية  الخ15ة

NEURO PROMO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

ائت انية  الخ15ة

49  زنقة  املدينة ، 00 26، برشيد 

املغرب

NEURO PROMO شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

املحيط بقعة 3/81 رقم 7 سيدي 
رحال الشاطئ - 00 26 برشيد 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 33 1

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  أكتوبر  202  في     املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

الرحيم  عبد  (ة)  الديد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة    10 الح يني 

(ة)  الديد  300 حصة لفائدة   أصل 

أكتوبر  بتاريخ     بلقديم   مح د  

.202 

الرحيم  عبد  (ة)  الديد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة    10 الح يني 

(ة)  الديد  300 حصة لفائدة   أصل 

أكتوبر  بتاريخ     الزكدي  املدني 

.202 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    1 بتاريخ  ب15شيد   االبتدائية 

 202 تحت رقم 386 .
8 0I

مكتب املحاسبة

CGI MED
إعالن متعدس القرارات

مكتب املحاسبة
شارع أبي الحدن الشاس ي اقامة 
شبوط رقم 4  ، 90000، طنجة 

املغرب
CGI MED «شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: جطاء بني 
معدن املكان املدمى «نهار» طريق 

جاس الج كم 3.1 - - تطوان املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 7473

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 09 نون15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
حصة   1000 بيع   -
لكل  سرهم    00 بقي ة  اأت اعية 
حصة من طرف الديد الخلوفي نور 
عبد  الخلوفي  الديد  لفائدة  الدين 
للشركة  ثاني  مدي1  تعيين  العزيز. - 
ملدة غي1 محدجسة في شخص الديد 
نشاط  -الغاء  العزيز.  عبد  الخلوفي 
الشركة ج تعويضه بالنشاط امسا�سي 
استي1اس-  - االنعاش العقاري   : التا ي 

تصدير. -تحيين القانون امسا�سي.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل0  ينص  الذي   :03 رقم  بند 

مايلي: نشاط الشركة.
عل0  ينص  الذي   :06 رقم  بند 

مايلي: مداه ة.
عل0  ينص  الذي   :07 رقم  بند 

مايلي: رأس املال.
عل0  ينص  الذي   : 4 رقم  بند 

مايلي: التديي1.
عل0  ينص  الذي   : 6 رقم  بند 

مايلي: التوقيع.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   23 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 202 تحت رقم 6962.

8  I

FIDOLIN

TESDRAMENVEST
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDOLIN

 AV MOHAMED V IMM 9 APPT

 4 TABRIQUET SALE ، 11150،

SALE MAROC

TESDRAMENVEST شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 1  شارع 

امبطال رقم 4 أكدال الرباط الرباط 

0000  الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 16323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   2 

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TESDRAMENVEST

غرض الشركة بإيجاز : اإلستشارة 

جالتديي1.

1  شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

4 أكدال الرباط الرباط  امبطال رقم 

0000  الرباط املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : طالبي  اح د  الديد 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديد اح د طالبي : 000  بقي ة 
00  سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  طالبي  اح د  الديد 
 4 شارع عبد الكريم الخطابي شقة 
رقم 8 املحيط الرباط 0000  الرباط 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  طالبي  اح د  الديد 
 4 شارع عبد الكريم الخطابي شقة 
رقم 8 املحيط الرباط 0000  الرباط 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   22 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

 202 تحت رقم 3 202 .
8 2I

FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT

NASER INFO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

FIDUCIAL AUDIT D›ORIENT
 angle BOULEVARD

 MOURABITINE ET RUE ZIANI
 IMM BARHDADI  4EME ETG

NR19، 63050، جأدة املغرب
NASER INFO شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة(في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي تقاطع 

شارع املرابطين جزنقة الزياني ع ارة 
بغداسي الطابق 4 الشقة 9   - 

60000 جأدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.34233

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون15  202    0 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
رأس الها  مبلغ    NASER INFO
مقرها  جعنوان  سرهم    00.000
املرابطين  شارع  تقاطع  اإلأت اعي 

جزنقة الزياني ع ارة بغداسي الطابق 
4 الشقة 9   - 60000 جأدة املغرب 

نتيجة ل : نقص في املوارس املالية .
تقاطع  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
شارع املرابطين جزنقة الزياني ع ارة 
 -    9 الشقة   4 الطابق  بغداسي 

60000 جأدة املغرب. 
ج عين:

الفرح  العزيز    عبد  الديد(ة) 
 02 ابن رشد رقم  زنقة  ج عنوانه(ا) 
63010 احفي1  املغرب  ك صفي (ة) 

للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   26 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

 202 تحت رقم 4019.
8 3I

UNION BEST SOLUTIONS

ESSALAMA MEDICAL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000
مراكش املغرب

ESSALAMA MEDICAL شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة(في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 396 أنان 
بكار قلعة الدراغنة - 43000 قلعة 

الدراغنة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 42 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  يونيو  202    7 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ    ESSALAMA MEDICAL
جعنوان  سرهم    0.000 رأس الها 
بكار  أنان   396 اإلأت اعي  مقرها 
قلعة   43000  - الدراغنة  قلعة 

توقيف   : الدراغنة املغرب نتيجة ل 

النشاط..

 396 ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

 43000  - أنان بكار قلعة الدراغنة 

قلعة الدراغنة املغرب. 

ج عين:

الديد(ة) املصطفى   بن كي1ان  ج 

عنوانه(ا) ع ارة بن عبد الرزاق زنقة 

مراكش   40000  32 رقم  عطية  بن 

املغرب ك صفي (ة) للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة الدراغنة  بتاريخ  0 

يوليوز  202 تحت رقم 300/2021.

8 1I

االستاس مح د لطفي

 SOCIETE STIFAD DE»

 CONSTRUCTION ET

«NEGOCE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي1 أديد للشركة

االستاس مح د لطفي

36 شارع الجيش امللكي اقامة فضا ء 

2000 الطابق الرابع فاس ، 30000، 

فاس املغرب

 SOCIETE STIFAD DE»

  «CONSTRUCTION ET NEGOCE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تعاجنية 

عزيزة عين الشقف فاس - 30000 

فاس املغرب.

تعيين مدي1 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.31971

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2020 تم تعيين  6  شتن15  املؤرخ في 

مدي1 أديد للشركة الديد(ة)  كرامي 

صنهاجي  محدن ك دي1 جحيد
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تبعا لقبول استقالة املدي1.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 تحت رقم 3405/2020.

8 6I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE OPTION BTP SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE OPTION BTP SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي بناية 

رقم 0  الطابق الثاني شارع الشيخ 
االسالم بن العربيالواس االح ر 
الراشيدية الراشيدية 12000 

الراشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 1421

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   02
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.OPTION BTP SARL AU
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات .
بناية   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الطابق الثاني شارع الشيخ    0 رقم 
االح ر  الواس  العربي  بن  االسالم 
 12000 الراشيدية  الراشيدية 

الراشيدية املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد اس اعيل طارق عنوانه(ا) 
الراشيدية   12000 الراشيدية 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد اس اعيل طارق عنوانه(ا) 
الراشيدية 12000 الراشيدية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالرشيدية  

رقم -.

8 7I

مكتب املحاسبة

CGI MED
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

مكتب املحاسبة
شارع أبي الحدن الشاس ي اقامة 
شبوط رقم 4  ، 90000، طنجة 

املغرب
CGI MED شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 9 

أبريل اقامة 9 أبريل - 93000 تطوان 
املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 7473
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تحويل   تم    20 7 ماي   24 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 - أبريل   9 اقامة  أبريل   9 «شارع 
93000 تطوان املغرب» إ 0 «جطاء بني 
معدن املكان املدمى «نهار» طريق جاس 
الج كم 3.1 - 93000 تطوان  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   20 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

7 20 تحت رقم 8 1 .

8 8I

مكتب املحاسبة

CGI MED
إعالن متعدس القرارات

مكتب املحاسبة

شارع أبي الحدن الشاس ي اقامة 

شبوط رقم 4  ، 90000، طنجة 

املغرب

CGI MED «شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: جطاء بني 

معدن املكان املدمى «نهار» طريق 

جاس الج كم 3.1 - - تطوان املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 7473

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 2  يوليوز 7 20

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

بيع 1000 حصة اأت اعية   -

من  حصة  لكل  سرهم    00 بقي ة 

العزيز  عبد  الخلوفي  الديد  طرف 

الدين.  نور  الخلوفي  الديد  لفائدة 

-قبول استقالة الديد الخلوفي عبد 

-تدقيق  ك دي1.  مهامه  من  العزيز 

-تحيين  «استي1اس-تصدير».  النشاط 

القانون امسا�سي.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل0  ينص  الذي   :03 رقم  بند 

مايلي: نشاط الشركة.

عل0  ينص  الذي   :06 رقم  بند 

مايلي: مداه ة.

عل0  ينص  الذي   :07 رقم  بند 
مايلي: رأس املال.

عل0  ينص  الذي   : 4 رقم  بند 

مايلي: التديي1.

عل0  ينص  الذي   : 6 رقم  بند 

مايلي: التوقيع.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

07 غشت  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

7 20 تحت رقم 817 .

8 9I

FIDUCIAIRE MOLIFID

MIROITERIE RIF
إعالن متعدس القرارات

FIDUCIAIRE MOLIFID

 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE

 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC

MIROITERIE RIF «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: تجزئة 

شعبان 2 رقم 687 - 92000 

العرائش املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2003

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 02 نون15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

تفويت (10 حصة) م لوكة من طرف 

الديد  لفائدة  الديد ك ال مريجي  
أواس املختاري

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

نقل مقر الشركة من العنوان: تجزئة 
إ 0  العرائش   687 رقم   2 شعبان 

شعبان    تجزئة  الجديد:  العنوان 
رقم  08  العرائش

قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 
تعديل املواس (4) ج(6-7)  من القانون 

امسا�سي للشركة

قرار رقم 4: الذي ينص عل0 مايلي: 

صياغة قانون أسا�سي أديد للشركة 

جاملصاسقة عليه

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي ينص عل0 مايلي: 

عنوان الشركة هو تجزئة شعبان   
رقم  08  العرائش

عل0  ينص  الذي   :7-6 رقم  بند 

مايلي: مبلغ رأس ال الشركة: 0.000  

أواس  الديد  كالتا ي:  مقدم  سرهم، 

  00 بقي ة  حصة    00  : املختاري 

سرهم للحصة .
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

سأن15  202 تحت رقم 281 .

820I

ائت انية  الخ15ة

NEURO PROMO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي1 أديد للشركة

ائت انية  الخ15ة

49  زنقة  املدينة ، 00 26، برشيد 

املغرب

NEURO PROMO  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

املحيط بقعة 3/81 رقم 7 سيدي 
رحال الشاطئ - 00 26 برشيد 

املغرب.

تعيين مدي1 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 33 1

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في    أكتوبر  202 تم تعيين 

الديد(ة)   للشركة  أديد  مدي1 

مح د   بلقديم  ج  املدني   الزكدي 

ك دي1 آخر

تبعا لقبول استقالة املدي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15    1 بتاريخ  ب15شيد   االبتدائية 

 202 تحت رقم 386 .

82 I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE M.LAKOUZ TRAVAUX

SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE M.LAKOUZ TRAVAUX

SARL  شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 

تيزجغ ين الخنك الراشيدية 

الراشيدية 12000 الراشيدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 147 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   0 

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. M.LAKOUZ TRAVAUX SARL

اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة.

قصر   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الراشيدية  الخنك  تيزجغ ين 

الراشيدية   12000 الراشيدية 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  لكوز  مح د  الديد 

الراشيدية   12000 الراشيدية 

املغرب.

لكوز  الح يد  عبد  الديد 

 12000 الراشيدية  عنوانه(ا) 

الراشيدية املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  لكوز  مح د  الديد 

الراشيدية 12000 الراشيدية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالرشيدية  
رقم -.

822I

FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT

DOCTOSHOP
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAL AUDIT D›ORIENT

 angle BOULEVARD

 MOURABITINE ET RUE ZIANI

 IMM BARHDADI  4EME ETG

NR19، 63050، جأدة املغرب

DOCTOSHOP شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي تقاطع 

شارع املرابطين جزنقة الزياني ع ارة 

بغداسي الطابق 4 الشقة 9   - 

60000 جأدة  الغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.34077

الشريك  قرار  ب قت�سى 

نون15  202   22 في  الوحيداملؤرخ 

مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

رأس الها  مبلغ    DOCTOSHOP

مقرها  جعنوان  سرهم    0.000

املرابطين  شارع  تقاطع  اإلأت اعي 

جزنقة الزياني ع ارة بغداسي الطابق 

4 الشقة 9   - 60000 جأدة  الغرب 

نتيجة ل : نقص في املوارس املالية .

تقاطع  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

شارع املرابطين جزنقة الزياني ع ارة 

 -    9 الشقة   4 الطابق  بغداسي 

60000 جأدة املغرب. 

ج عين:

الديد(ة) مح د  مداح ج عنوانه(ا) 

 27 حي بدر شارع املدينة املنورة رقم 

63010 احفي1  املغرب  ك صفي (ة) 

للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: نقص في املوارس املالية .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   29 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

 202 تحت رقم 408.

823I

FIDOLIN

ASMCAFE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDOLIN
 AV MOHAMED V IMM 9 APPT
 4 TABRIQUET SALE ، 11150،

SALE MAROC
ASMCAFE شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 2 
تجزئة مهدي الع ارة 29  شارع 
سعيد سجسي القنيطرة  القنيطرة 

4000  القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6304 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202    1
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ASMCAFE
مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتنظيم الحفالت.
 2 رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 
شارع    29 الع ارة  مهدي  تجزئة 
القنيطرة  القنيطرة   سجسي  سعيد 

4000  القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
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  .000   : الديد الع رني شفيق 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

  000  : شفيق  الع رني  الديد 
بقي ة 00  سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد الع رني شفيق عنوانه(ا) 
بي1 الرمي القنيطرة  929 شقة    رقم 

4000  القنيطرة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد الع رني شفيق عنوانه(ا) 
بي1 الرمي القنيطرة  929 شقة    رقم 

4000  القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 02 نون15 

 202 تحت رقم 1210.

824I

STE HAMMOUJ ET CONSORTS SARL

 BATIMENT ETUDE
TRAVAUX DIVERS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE HAMMOUJ ET CONSORTS
SARL

 168ave mohammed diouri
 n°5 kenitra ، 14000، kenitra

MAROC
 BATIMENT ETUDE TRAVAUX

DIVERS شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 23 شارع 
انوال ع ارة فلوري    مكتب رقم 4 

مي وزا - 4000  القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6338 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    9
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 BATIMENT ETUDE TRAVAUX

.DIVERS
: - هندسة  غرض الشركة بإيجاز 

مدنية
جأع الها  الدجلة  أع ال  أ يع   -

املتعلقة بالهندسة املدنية جالبناء
- أ يع أع ال التطوير.

23 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
انوال ع ارة فلوري    مكتب رقم 4 

مي وزا - 4000  القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : سعد   شرف  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  سعد   شرف  الديد 
02 رقم  شارع ابن كتي1 اقامة بتهوفن 

04  طنجة  90000 طنجة  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  سعد   شرف  الديد 
02 رقم  شارع ابن كتي1 اقامة بتهوفن 

04  طنجة  90000 طنجة  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  بالقنيطرة   االبتدائية 

سأن15  202 تحت رقم   17.
821I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

ALLIANCE PROPERTY SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER  47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
  ALLIANCE PROPERTY SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي طنجة ، 
64 شارع 7  النصر زس اي قدي ة 

33  طابق  . - 90000 طنجة 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  8979
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  نون15  202   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
مح د شفانج  (ة)  تفويت الديد 
من  اأت اعية  حصة   333 مراك�سي 
الديد  لفائدة   حصة   333 أصل 
نون15   22 ارحي و شغواني بتاريخ  (ة) 

.202 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون15   30 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 248323.
826I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

 RESTAURANT PUERTO
MARINA

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER  47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
 RESTAURANT PUERTO

MARINA شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي طنجة ، 
شارع بيتهوفن ، إقامة بيتهوفن 3 

متجر رقم 4 - 90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.794  

الشريك  قرار  ب قت�سى 
أكتوبر  202  في  3  الوحيداملؤرخ 
مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

 RESTAURANT PUERTO

رأس الها  مبلغ    MARINA

مقرها  جعنوان  سرهم    .100.000

بيتهوفن  شارع   ، طنجة  اإلأت اعي 

 -  4 رقم  متجر   3 بيتهوفن  إقامة   ،

 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   90000

مجانها  سابقة  بصفة  الشركة  فسخ 

 RESTAURANT PUERTO  *:*

من  اعتبارا  MARINAش.ذ.م.م*، 

تصفيتها جفقا لل استين  هذا التاريخ، 

مقر  التصفية  جمكان   30 ج   29

االأت اعي للشركة.

طنجة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

 3 إقامة بيتهوفن   ، شارع بيتهوفن   ،

متجر رقم 4 - 90000 طنجة املغرب. 

ج عين:

ج  الح دي  عبدج   الديد(ة) 

طنجة   90000 طنجة  عنوانه(ا) 

املغرب ك صفي (ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   30 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 248388.

827I

مكتب املحاسبة

CGI MED
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة

شارع أبي الحدن الشاس ي اقامة 

شبوط رقم 4  ، 90000، طنجة 

املغرب

CGI MED شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 9 

أبريل اقامة 9 أبريل - 93000 تطوان 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 7473

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   20 4 أبريل   22

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 CGI  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MED

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

هياكل جزخرفة الديارات.

 9 شارع   : عنوان املقر االأت اعي 

أبريل اقامة 9 أبريل - 93000 تطوان 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

  00   : الديد الخلوفي نور الدين 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الدين  نور  الخلوفي  الديد 

  27 ب  يارا  شاطئ  مركب  عنوانه(ا) 

10 93 مارتيل املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الدين  نور  الخلوفي  الديد 

  27 ب  يارا  شاطئ  مركب  عنوانه(ا) 

10 93 مارتيل املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

4 20 تحت رقم  3301.

828I

Atlas Valora Conseil

BEN BOUKHRIS SPORT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Atlas Valora Conseil

 N°8, Immeuble 186, Ibn

 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH املغرب

BEN BOUKHRIS SPORT شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

ترزينت أغواطيم  - 40030 الحوز  

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 20113

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  نون15  202    2

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 BEN  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BOUKHRIS SPORT

التدريب   : غرض الشركة بإيجاز 

ج االنشطة الرياضية ج تديي1 قاعة ج 

ناسي للرياضة.

سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الحوز    40030  - أغواطيم   ترزينت 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

  : الديد بنبوخريص صالح الدين 

10 حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

 10   : هشام  بنبوخريص  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الدين  صالح  بنبوخريص  الديد 
أغواطيم  ترزينت  سجار  عنوانه(ا) 

تيدرارة 40030 الحوز  املغرب.
هشام  بنبوخريص  الديد 
أغواطيم  ترزينت  سجار  عنوانه(ا) 

40030 الحوز  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الدين  صالح  بنبوخريص  الديد 
أغواطيم  ترزينت  سجار  عنوانه(ا) 

تيدرارة 40030 الحوز  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   24 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم  309 .
829I

ائت انية حكيم الرأواني ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد

DIYAE DISTRIBUTION شركة
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ائت انية حكيم الرأواني ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

شارع مح د الزرقطوني سرب   رقم 
6  حي الدالم جيدالن مكناس ، 

10080، مكناس املغرب
  DIYAE DISTRIBUTION شركة

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 1  
رقم 30 مكرر حي االمان، مكناس. - 

10000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

148 7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  سأن15  202   02
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
شركة   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

. DIYAE DISTRIBUTION
املتاأرة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالج لة في املواس الغذائية.

  1 عنوان املقر االأت اعي : شارع 
 - مكناس.  مكرر حي االمان،   30 رقم 

10000 مكناس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد صالح الدين الصاسق  :  10 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
 10   : الديد عبد املجيد اجتابية 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الصاسق   الدين  صالح  الديد 
حي    4 رقم   28 الزنقة  عنوانه(ا) 

التقدم  10000 مكناس املغرب.
اجتابية  املجيد  عبد  الديد 
موالي  نون15   6 زنقة   207 عنوانه(ا) 
مكناس   10000 الرياض  مليانة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الصاسق   الدين  صالح  الديد 
حي    4 رقم   28 الزنقة  عنوانه(ا) 

التقدم  10000 مكناس املغرب
اجتابية  املجيد  عبد  الديد 
موالي  نون15   6 زنقة   207 عنوانه(ا) 
مكناس   10000 الرياض  مليانة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15  بتاريخ  0  التجارية ب كناس  

 202 تحت رقم 14 1.
830I

C.CONSEILS

MORPRODUCT SARLAU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

C.CONSEILS
 NUMERO 3 RUE MANSOUR

 DAHBI BUREAU N°1 ، 14000،
KENITRA MAROC

 MORPRODUCT SARLAU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأت اعي 47 زنقة 

ع ر ابن عاص اقامة اس اعيل 

مكتب رقم 4 القنيطرة - 4000  

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6340 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  نون15  202    7

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MORPRODUCT SARLAU

 Gestion  : غرض الشركة بإيجاز 

d’exploitation Agricole

Importation et Exportation

 Conditionnement et

.emballage

زنقة   47  : عنوان املقر االأت اعي 

اس اعيل  اقامة  عاص  ابن  ع ر 

  4000  - القنيطرة   4 رقم  مكتب 

القنيطرة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : الديد يوسف املرابطي 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد يوسف املرابطي عنوانه(ا) 

الجديد  املغرب  تجزئة   2228 رقم 

العرائش    4000 الثاني   الطابق 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد يوسف املرابطي عنوانه(ا) 
الجديد  املغرب  تجزئة   2228 رقم 

العرائش    4000 الثاني   الطابق 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

سأن15  202 تحت رقم 1710.

83 I

مكتب املحاسبة

CGI MED
إعالن متعدس القرارات

مكتب املحاسبة

شارع أبي الحدن الشاس ي اقامة 

شبوط رقم 4  ، 90000، طنجة 

املغرب

CGI MED «شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

9 أبريل اقامة 9 أبريل - - تطوان 

املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 7473

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 01 غشت 4 20

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

اأت اعية  حصة   10 بيع   -

بقي ة 00  سرهم لكل حصة من طرف 

لفائدة  الدين  نور  الخلوفي  الديد 

الرفع  الديد الخلوفي عبد العزيز. - 

  0.000,00 من رأس ال الشركة من 

سرهم ا 0 000.000,00.  سرهم ج سلك 

سرهم   990.000,00 قدرها  بزياسة 

الحداب  في  ايداعها  سيتم  التي  ج 

 9.900 خلق  البنكي للشركة. - 

  00 حصة اأت اعية أديدة بقي ة 

مداعد  تعيين  سرهم لكل حصة. - 

مدي1 أديد للشركة ملدة غي1 محدجسة 

عبد  الخلوفي  الديد  شخص  في 

العزيز.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل0  ينص  الذي   :06 رقم  بند 
مايلي: مداه ة.

عل0  ينص  الذي   :07 رقم  بند 
مايلي: رأس املال.

عل0  ينص  الذي   : 4 رقم  بند 
مايلي: التديي1.

عل0  ينص  الذي   : 6 رقم  بند 
مايلي: التوقيع.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
1  غشت  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

4 20 تحت رقم 883 .
832I

إست1ليس

بيماغرو
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

إست1ليس
تجزئة منازل  7  زنقة بشي1  لعلج   لو 
لوفر سنت1 رقم 23 طابق 4 معاريف ، 

20340، الدارالبيضاء املغرب
بي اغرج شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي   6 شارع 
لال ياقوت تقاطع مصطفى املعاني  
الطابق   رقم 16  20000  الدار 

البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

123699
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   29
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

بي اغرج.
بيع    : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتوأات الفالحية.
عنوان املقر االأت اعي :   6 شارع 
املعاني   مصطفى  تقاطع  ياقوت  لال 
الدار    20000   16 رقم  الطابق   

البيضاء  املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

  .610   : ارامو انفيدت  الشركة  
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

  .700   : مح د  بوغرام   الديد  
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

  .610   : يطاف  عاسل  الديد  
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

الشركة  ارامو انفيدت عنوانه(ا)  
304 ابراهيم الرجساني اقامة الشفاء 
الدار    20000   0 شقة   1 الطابق 

البيضاء  املغرب.
بوغرام  مح د عنوانه(ا)   الديد  
91  تجزئة أوهرة الجديدة 24000 

الجديدة  املغرب.
عنوانه(ا)  يطاف  عاسل  الديد  
اقامة ليطي1اس  2 ع ارة 3  الطابق 
بوزنيقة  املنصورية   9 شقة  التاني 

20000  الدار البيضاء  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
بوغرام  مح د عنوانه(ا)   الديد  
91  تجزئة أوهرة الجديدة 24000 

الجديدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 877 80.
833I

ABA GESTION SARLAU

LOCABUSINESS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ABA GESTION
 AV MED V 3EME ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
.لوكا بيزنيز شركة ذات املدؤجلية 

املحدجس
جعنوان مقرها االأت اعي 332 شارع 
إبراهيم الرجساني الطابق 1 رقم  2 

إقامة ريحان حي املعا ريف الدار 
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البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

رقم التقييد في السجل التجاري : 

124  7

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 

القانون  إعداس  تم  نون15  202    9

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

:.لوكا  تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

بيزنيز

قتناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتطويرها   ، جاملباني  امرا�سي  أ يع 

 ، جتأأي1ها   ، جتشغيلها   ، جإسارتها   ،

 ، جتباسلها
ً
 أج أزئيا

ً
جبيعها كليا

العقارات  جتشغيل  استئجار 

الخاصة أج املؤأر 

 332  : االأت اعي  املقر  عنوان 

شارع إبراهيم الرجساني الطابق 1 رقم 

 2 إقامة ريحان حي املعا ريف الدار 

البيضاء  الدار   20000  - البيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي

الديد عزجز بل قدم : 200 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديدة هواري خي1ي صباح : 200 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

 200  : بل قدم  حنان  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديدة سنيا بل قدم : 200 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

 200  : ملحلي  سلي ة  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوان  بل قدم  عزجز  الديد 
 33440 تجزئة شاطو سج غوى  (ا)14 
 33440 فرندا  إالغراف  أمباريس 

فرندا 
صباح  خي1ي  هواري  الديدة 
تجزئة شاطو سج غوى   14 عنوانه(ا) 
فرندا  إالغراف  أمباريس   33440

33440 فرندا 
الديدة حنان بل قدم  عنوانه(ا) 
 33440 غوى  سج  شاطو  تجزئة   14
 33440 فرندا  إالغراف  أمباريس 

فرندا 
عنوانه(ا)  بل قدم  سنيا  الديدة 
 33440 غوى  سج  شاطو  تجزئة   14
 33440 فرندا  إالغراف  أمباريس 

فرندا 
الديدة سلي ة ملحلي عنوانه(ا) 
تجزئة سايس كارسن املرأة جاس   9 

فاس 30000 فاس املغرب
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه  بل قدم  عزجز  الديد 
 33440 غوى  سج  شاطو  تجزئة    14
 33440 فرندا  إالغراف  أمباريس 

فرندا 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون15  202 تحت رقم  802342
834I

AB LAW GROUP

ECCBC SAS
إعالن متعدس القرارات

ECCBC SAS
تأسيس مجلس اإلسارة بالشركة
تحيين النظام امسا�سي للشركة

تعيين متصرفين
العام  الج ع  ب قت�سى   ( 
يونيو   30 في  املنعقد  االستثنائي 
لتد ية  الحاملة  للشركة   ،202 
املداه ة  شركة   ،ECCBC SAS
االأت اعي  مقرها  الكائن  املبدطة، 
البيضاء،  الدار  املا ي  القطب  ب15ج 
ماين ست1يت،   ،1 الطبق   ،17 تجزئة 
الحدني  الحي  أنفا  البيضاء  الدار 
املغرب،  البيضاء،  الدار   20000  -

بالدار  التجاري  بالسجل  جاملسجلة 
تم   ،419461 الرقم  تحت  البيضاء 

اتخاذ القرارات التالية:
تأسيس مجلس اإلسارة،  -

امسا�سي  النظام  تحيين   -
للشركة بتغيي1 الفقرة االج 0 من البند 
 3-BIS.  رقم 27 إضافة البند رقم

العام  الج ع  ب قت�سى   (2
يونيو  202،   30 العاسي املنعقد في 
تم تعيين املتصرفين االتية أس اؤهم 
سنوات ستنتهي عند   (6) ملدة ستة 
انعقاس الج ع العام الذي سيبث في 
حدابات الدنة املالية املنتهية في  3 

سأن2026.15 
 Alfonso Javierالديد  -
 ،  Bosch Collantes De Terán
رقم  اإلسباني  الدفر  لجواز  الحامل 
 PAF720 6، رئيس مجلس اإلسارة،
 Cristobal Pérez الديد   -
الحامل لجواز الدفر االسباني   ،Vilà

رقم PAF720  8 متصرف،
 Farid الديد   -
للبطاقة  الحامل   ،Bencherkoun

الوطنية رقم BE10938 متصرف،
 ،Imad Harti الديد   -
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

C424166 متصرف.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر  202 تحت رقم 796436.

831I

L2B CONSULTING

SHINE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

L2B CONSULTING
 Rue Ahmed El Majjati,

 Résidence les Alpes, Apt 3, 1er
 étage, Casablanca ، 20330،

Casablanca Maroc
 SHINE & GO AUTO شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة
 ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي ، زنقة 

أح د املجاطي، اقامة املب، 

الطابق امجل ، مكتب رقم 8، الدار 

البيضاء - 20360 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

124461

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   22

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 SHINE : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

. & GO AUTO

تجديد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتل يع جتزيين الديارات.
زنقة   ،  : االأت اعي  املقر  عنوان 

أح د املجاطي، اقامة املب، الطابق 

امجل ، مكتب رقم 8، الدار البيضاء - 

20360 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : فريح  سفيان  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد سفيان فريح عنوانه(ا) 6، 

تجزئة إقامة إقامة البدر شقة 1 م س 

الدار   20000 ال15نو�سي  سيدي   ،8

البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد سفيان فريح عنوانه(ا) 6، 

تجزئة إقامة إقامة البدر شقة 1 م س 

الدار   20000 ال15نو�سي  سيدي   ،8

البيضاء املغرب.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 802807.
836I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 AGADIR GLOBAL
 IMMOBILIER

INTERNATIONAL SARL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الحدابات أنفوفدك
ع ارة أهضار زنقة مراكش حي 

الصناعي أكاسير
انشـاء شـركـة

 AGADIR GLOBAL    »
 IMMOBILIER INTERNATIONAL

«SARL
بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
جضع  تم  باكاسير   2021/10/27
ذات  للشركة  االسا�سي  القانون 
جحيد لشريك  املحدجسة  املدؤجلية 
 AGADIR GLOBAL IMMOBILIER

  INTERNATIONAL SARL
 ذات امل يزات التالية:

ذات  شركة    : الشركة  شكل   / 
مدؤجلية محدجسة من شريك جحيد . 
 AGADIR الشركة:   تد ية   /2
 GLOBAL IMMOBILIER

   INTERNATIONAL SARL
3/ غرض  الشركة:

جكالة عقارية.
التهيء العقاري.

مقاجلة في اع ال مختلفة.
االستي1اس جالتصدير.

رقم  للشركة:  االأتـ ـاعي  4/املقـر 
شارع عالل بن عبد هللا تل15أت   37

اكاسير.
سنة   99 في  محـدسة   : 1/املدة 
من تاريخ تاسيدهـا النهـائي مـا  ابتـداء 

عـدا االنحالل املدبق اج الت ـديـد.
في  محدس    : الشركة  6/رأاس ال 
سرهم مقدم ا 0     00000.00 مبلـغ  
  00 حصة اأت اعية بقي ة    000

سرهم للحصة.

7/ الشركاء:
الديد   : سرهم    00000.00  -
 24 برقم  WARIN Alainالقاطن 

شارع موالي عبد هللا اكاسير.
تعيين  تم  القانوني:  8/املدي1 
ك دي1ين للشركة جملدة غي1 محدجسة :
 WARIN Alainالديد  -
24 شارع موالي عبد  القاطن ب رقم 

هللا اكاسير
  BEGAUD Jacky الديد   -
القاطن ب  44 زنقة القنصل 0030  

الرباط.
تـم  القـانــونــي:   9/االيـداع 
بكتـابـة  القـانـونـي  االيـداع 
التجارية  املحكـ ـة  لــدى  الضبط 
رقم  تحت  باكاسير12/11/2021  

. 07241
السجل  في  التقيد  0 /رقم 
السجل  في  التسجيل  تم  التجاري: 
التجارية  املحك ة  لدى  التجاري 

باكاسير تحت رقم  4910.
للخــــــالصــــــــــــة ج التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـدـابـات انــفــوفـدـك
837I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

AGRI 4.0 SARL

إعالن متعدس القرارات

» AGRI 4.0 SARL  »
املقـر االأتـ ـاعي: رقم  8 حي 

بوحدين بندركاج اكاسير
السجل التجاري رقم : 38271

العام  الج ع  عقد  ب قت�سى 
بين  االستثنائي بتاريخ 29/06/2021 
تقرر   »  AGRI 4.0 SARL   » شركاء 

مايلي :     
  تفويت الحصص االأت اعية : 
 -   فوتت الديدة بلبول فاتن 300 

حصة اأت اعية للديد تابت فؤاس.
امسا�سي   القانون  تنقيح   

للشركة.   
اإليداع  تـم  القـانــونــي:   اإليداع   
لـدى  الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 
بتـاريخ  بأكاسير  التجارية  املحكـ ـة 
12/11/2021  تحت رقم 07244 .

تم   : التجاري  بالسجل  التعديل 
لدى  التجاري  بالسجل  التعديل 
بتاريخ  بأكاسير  التجارية  املحك ة 

12/11/2021 تحت عدس 3833 .  
للخــــــال صــــــــــــة ج التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـدـابـات انــفــوفـدـك
838I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 AVICENNE IMPORT
EXPORT SARL

إعالن متعدس القرارات

 AVICENNE IMPORT EXPORT  »
«SARL

املقـر االأتـ ـاعي: شقة رقم  0 ع ارة 
22 ت انارت 2 حي سالم اكاسير.
السجل التجاري رقم : 30941

الج ع  عقد  ب قت�سى 
بتاريخ  االستثنائي  العام 
شركاء                                                                                                                                             بين   07/07/2021
 AVICENNE »                                  
تقرر   «IMPORT EXPORT SARL

مايلي :              
للشركة  االأت اعي  املقر  تغيي1   
الهدى   88 بفعة   MAGA/G2 إ 0:  

اكاسير.
االأت اعي  الهدف  توسيع    

للشركة إ 0 : 
-   الصيانة جالتشخيص امليكانيكي 

العام .
غيار  قطع  جبيع  استي1اس    -  

جاكددوارات الديارات .
 SAMY» تبني العالمة التجارية   

.   «AUTO SERVICES
امسا�سي   القانون  تنقيح   

للشركة.   
اإليداع  تـم  القـانــونــي:   اإليداع 
لـدى  الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 
بتـاريخ  بأكاسير   التجارية  املحكـ ـة 
11/11/2021  تحت رقم 07226  .

تم   : التجاري  بالسجل  التعديل 
لدى  التجاري  بالسجل  التعديل 
بتاريخ  بأكاسير  التجارية  املحك ة 

11/11/2021  تحت عدس 1 38 .
للخــــــال صــــــــــــة ج التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـدـابـات انــفــوفـدـك

839I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

MEDLA INVEST SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

مكتب الحدابات أنفوفدك
ع ارة أهضار زنقة مراكش حي 

الصناعي أكاسير
انشـاء شـركـة

  «MEDLA INVEST SARL»
بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
جضع  تم  بانزكان   28/10/2021
للشركة  االسا�سي  القانون 
املحدجسة                                                                                                                                          املدؤجلية  ذات 
  »                                                        
ذات   «MEDLA INVEST SARL

امل يزات التالية:
ذات  شركة    : الشركة  شكل   / 

مدؤجلية محدجسة.
 MEDLA الشركة:    تد ية   /2

 INVEST SARL
3/ غرض  الشركة:

التهيء العقاري .
للشركة:  االأتـ ـاعي  4/املقـر   
الهيثم املنطقة  إبن  شارع   212 رقم 
الصناعية تاسيال الدشي1ة الجهاسية 

إنزكان 
سنة   99 في  محـدسة   : 1/املدة 
من تاريخ تاسيدهـا النهـائي مـا  ابتـداء 

عـدا االنحالل املدبق اج الت ـديـد.
في  محدس    : الشركة  6/رأاس ال 
سرهم مقدم ا 0     00000.00 مبلـغ  
  00 بقي ة  اأت اعية  000 حصة 

سرهم للحصة.
7/ الشركاء:

- 10000.00 سرهم : الديد لحيات 
ع ارة    7 بشقة  القاطن  ابراهيم 
املح دي  الحي  اسالن  مج وعة   30

اكاسير.
الديد   : سرهم   10000.00  -
قضاجي عبا�سي عدنان القاطن بفيال 

رقم 33 منتزه اليغ اكاسير.
تعيين  تم  القانوني:  8/املدي1 
ك دي1ين للشركة جملدة غي1 محدجسة :
الديد لحيات ابراهيم القاطن   -
بشقة 7  ع ارة 30 مج وعة اسالن 

الحي املح دي اكاسير
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عدنان  عبا�سي  قضاجي  الديد   -

اليغ  منتزه   33 رقم  بفيال  القاطن 

اكاسير

9/ االيـداع القـانــونــي:  تـم االيـداع 

لــدى  الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 

بتـاريخ  بانزكان  االبتدائية  املحكـ ـة 

09/11/2021  تحت رقم 2360.
السجل  في  التقيد  رقم   / 0

السجل  في  التسجيل  تم  التجاري: 

االبتدائية  املحك ة  لدى  التجاري 

بانزكان تحت رقم 24697.

للخــــــالصــــــــــــة ج التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـدـابـات انــفــوفـدـك

840I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 OMOLOUD PRIMEURS
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

مكتب الحدابات أنفوفدك

ع ارة أهضار زنقة مراكش حي 

الصناعي أكاسير

انشـاء شـركـة

  «OMOLOUD PRIMEURS SARL»

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

جضع  تم  باكاسير   2021/07/05

للشركة  االسا�سي  القانون 

املحدجسة                                                                                                             املدؤجلية  ذات 

 «OMOLOUD PRIMEURS SARL »

ذات امل يزات التالية:

ذات  شركة    : الشركة  شكل   / 

مدؤجلية محدجسة.

 OMOLOUD   :2/ تد ية الشركة

PRIMEURS SARL

3/ غرض  الشركة:

املنتوأات  تلفيف  محطة   

الفالحية .
 4/املقـر االأتـ ـاعي للشركة:   رقم 

92 بلوك أ حي سيدي سعيد الدراركة 

اكاسير.

سنة   99 في  محـدسة   : 1/املدة 

من تاريخ تاسيدهـا النهـائي مـا  ابتـداء 

عـدا االنحالل املدبق اج الت ـديـد.

في  محدس    : الشركة  6/رأاس ال 
سرهم مقدم ا 0     00000.00 مبلـغ  
  00 حصة اأت اعية بقي ة    000

سرهم للحصة.
7/ الشركاء:

الديد ايت   : سرهم   10000.00  -
عالل حدن القاطن بحي محطة شال 

القليعة ايت ملول.
الديد ايت   : سرهم   10000.00  -
عالل يونس القاطن بحي محطة شال 

القليعة ايت ملول.
تعيين  تم  القانوني:  8/املدي1 
ك دي1ين للشركة جملدة غي1 محدجسة:
حدن  عالل  ايت  الديد    -
القليعة  شال  محطة  بحي  القاطن 

ايت ملول.
يونس  عالل  ايت  الديد   -
القليعة  شال  محطة  بحي  القاطن 

ايت ملول.
تـم االيـداع  9/االيـداع القـانــونــي:  
لــدى  الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 
بتـاريخ  باكاسير  املحكـ ـةالتجارية 
11/11/2021  تحت رقم 07223 .

السجل  في  التقيد  0 /رقم 
التجاري : تم التسجيل التجاري لدى 
املحك ة التجارية باكاسير تحت رقم 

. 49483
للخــــــالصــــــــــــة ج التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـدـابـات انــفــوفـدـك
84 I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

RASHA LIONESS SARL

إعالن متعدس القرارات

«RASHA LIONESS SARL  »
املقـر االأتـ ـاعي: مكتب 307 الطابق 

الثالث TECHNOPOLE 1 اكاسير 
باي فونتي اكاسير

السجل التجاري رقم : 42131
العام  الج ع  عقد  ب قت�سى 
 24/09/2021 بتاريخ  االستثنائي 
لشركة                                                                                                      الوحيد  الشريك  قرر 
« RASHA LIONESS SARL «  مايلي :                                                             
االأت اعي   الهدف  توسيع    

للشركة إ 0 : 

منتجات  جتدويق  جبيع  شراء   -

التنظيف.

- استي1اس جتدويق املواس جاملعدات 

جمنتجات التنظيف.

التنظيف   ، الكنس   ، التنظيف   -

بأنواعه .

 تنقيح القانون امسا�سي  للشركة 

اإليداع  تـم  القـانــونــي:   اإليداع 

لـدى  الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 

بتـاريخ  بأكاسير  التجارية  املحكـ ـة 

11/11/2021  تحت رقم 07234 .

تم   : التجاري  بالسجل  التعديل 

لدى  التجاري  بالسجل  التعديل 

بتاريخ  بأكاسير  التجارية  املحك ة 

11/11/2021  تحت عدس 3823 .

للخــــــال صــــــــــــة ج التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـدـابـات انــفــوفـدـك

842I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

TECH-WELT SARL

إعالن متعدس القرارات

«TECH-WELT SARL  »

املقـر االأتـ ـاعي: مكتب رقم 2 3 ب 

الطابق الثالث اكاسير تيكنوبول  رقم 

8   تجزئة فونتي  اكاسير املغرب

السجل التجاري رقم : 34623

الج ع  عقد  ب قت�سى 

بتاريخ  االستثنائي  العام 

شركاء                                                                                                                                             بين   2021/10/29

 « TECH-WELT SARL»  تقرر مايلي :              

 تفويت الحصص االأت اعية :

شراف  الديد  فوت    -

اأت اعية  حصة   333 الدعدي 

للديد سعيد نصي1ي.

شراف  الديد  فوت   -

اأت اعية  حصة   333 الدعدي 

للديد سيدي مح د ح دجني.

الرفع من رأس ال الشركة من   

00000.00  سرهم ا 0 000000.00  

سرهم.

االأت اعي  الهدف  توسيع    

للشركة إ 0 : 

-   التجارة اإللكت1جنية.
 - امع ال اإللكت1جنية.

امسا�سي   القانون  تنقيح   
للشركة.   

اإليداع  تـم  القـانــونــي:   اإليداع 
لـدى  الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 
بتـاريخ  بأكاسير   التجارية  املحكـ ـة 
29/11/2021  تحت رقم 07446  .

تم   : التجاري  بالسجل  التعديل 
لدى  التجاري  بالسجل  التعديل 
بتاريخ  بأكاسير  التجارية  املحك ة 

29/11/2021 تحت عدس 4026 .
للخــــــال صــــــــــــة ج التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـدـابـات انــفــوفـدـك
843I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

YOUR PARA SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

انشـاء شـركـة
  «YOUR PARA SARL»

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
جضع  تم  بأڴاسير   10/08/2021
ذات  للشركة  االسا�سي  القانون 
املدؤجلية املحدجسة                                              «  
YOUR PARA SARL» ذات امل يزات 

التالية:
ذات  شركة    : الشركة  شكل   / 

مدؤجلية محدجسة.
 YOUR الشركة:   تد ية   /2

PARA SARL
3/ غرض  الشركة:

     بيع جتوزيع املدتلزمات الشبه 
الطبية.

للشركة:  االأتـ ـاعي  املقـر   /4
 08 ع ارة  لالسكان  بيتي  مج وعة 
املح دي  الحي    MO2 رقم  محل 

اكاسير.
سنة   99 في  محـدسة   : 1/املدة 
من تاريخ تاسيدهـا النهـائي مـا  ابتـداء 

عـدا االنحالل املدبق اج الت ـديـد.
محدس في    : رأاس ال الشركة   /6
ا 0  مقدم  سرهم    00000.00 مبلـغ 
  00 حصة اأت اعية بقي ة    000

سرهم للحصة.
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7/ الشركاء:

- 10000.00 سرهم : الديد اكرنان 

مح د رضا القاطن برقم 66 بلوك ك 

حي الهدى اكاسير.
- 10000.00 سرهم : الديدة اسزي 

يدرا القاطنة بفيال رقم 20 حي تيليال 

تيدليت تكوين اكاسير.

تعيين  تم  القانوني:  8/املدي1 

ك دي1ين للشركة جملدة غي1 محدجسة :

الديد اكرنان مح د رضا   -

القاطن برقم 66 بلوك ك حي الهدى 

اكاسير.

 20 اسزي يدرا القاطنة بفيال رقم 

حي تيليال تيدليت تكوين اكاسير 

9/ االيـداع القـانــونــي:  تـم االيـداع 

لــدى  الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 

بتـاريخ  بأڭاسير  التجارية  املحكـ ـة 

28/10/2021  تحت رقم  06981 
السجل  في  التقيد  رقم   / 0

السجل  في  التسجيل  تم  التجاري: 

بأڭاسير  التجارية  لل حك ة  التجاري 

تحت رقم 49309
للخــــــالصــــــــــــة ج التـذ كيــــــــــر

844I

ML EXPERTS

UNIVAR MEA
إعالن متعدس القرارات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

UNIVAR MEA  «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: 2   ،  

شارع أنفا ، الطابق التاني  . - 20036  

الدار البيضاء    املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.22 987

ب قت�سى قرارات الشريك الوحيد 

8  غشت  202 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي:  
 Horwath Maroc شركة  إقالة 
بن  أسيب  بالديد  م ثلة   Audit
إبراهيم من مهامها ك صفى لشركة 

.UNIVAR MEA
قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي:  
تعيين شركة  ML EXPERTS ، م ثلة 
بالديد مهدي لحلو ، مصفًيا أديًدا 

UNIVAR MEA لـ شركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم &: الذي ينص عل0 مايلي: 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 38  80.
841I

ML EXPERTS

 ABB POWER GRIDS SPAIN
SUCCURSALE

إعالن متعدس القرارات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
 ABB POWER GRIDS SPAIN

  SUCCURSALE
فرع شركة

جعنوان مقره االأت اعي: كازاني1شور 
بارك 00   ، شارع القدس ، شور   
، الطابق الداسس سيدي معرجف  - 

20270  الدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.47 787

ب قت�سى محضر املجلس اإلساري 
اتخاذ  تم  ماي  202    2 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
عل0  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
 Jaques Claude مايلي:  إقالة الديد
Buonanno ، حامل أواز الدفر رقم 
04CH61418 ، من مهامه ك دؤجل 
 ABB POWER GRIDS شركة  عن  

SPAIN، SUCCURSALE ؛
عل0  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
أديدين  مدؤجلين  تعيين  مايلي:  

 ABB POWER GRIDS لشركة 
 -   :SPAIN ، SUCCURSALE
ALFREDO GARCIA- الديد 
 ،   BORREGUERO CABEZUDO
بطاقة  جيح ل   ، الجندية  إسباني 
جأواز    6047243-M رقم  الهوية 
الدفر رقم PAM 20111    - الديدة 
 MARIA CARMEN AGUILAR
اإلسبانية   ،   NAVARRETE
الجندية ، حاملة بطاقة الهوية رقم 
رقم  الدفر  جأواز   3389183 -H

.PAA  4840
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 141 80.
846I

بالم فيديس ش م م

MC PROTECTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

بالم فيديس ش م م
69  شارع مح د بوزيان , فرحتين 

9 الطابق الرابع رقم 1  سيدي 
عث ان، 20700، الدار البيضاء 

املغرب
MC PROTECTION شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي بلوك 00  
رقم  2 حي لالمريم - 20610 الدار 

البيضاء  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 94679

الشريك  قرار  ب قت�سى 
يناير   20   21 في  الوحيداملؤرخ 
مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 
 MC محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رأس الها  مبلغ    PROTECTION
مقرها  جعنوان  سرهم    0.000
حي  رقم  2    00 بلوك  اإلأت اعي 
البيضاء   الدار   20610  - لالمريم 
املدبق  الحل   : ل  نتيجة  املغرب 

للشركة.

بلوك  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
 20610  - حي لالمريم  رقم  2    00

الدار البيضاء املغرب. 
ج عين:

ج  عيطونة  رشيد   الديد(ة) 
عنوانه(ا) حي لالمريم بلوك 00  رقم 
املغرب  الدار البيضاء    20610   2 

ك صفي (ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ف15اير   20 تحت رقم 0 3693.
847I

JIYAR JAOUAD

TAHRI AGRI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC

TAHRI AGRI شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي القطعة 
رقم 7 2 حي الدالم أحفي1مذاغ   

بركان 63010 بركان املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6483

الشريك  قرار  ب قت�سى 
الوحيداملؤرخ في 7  ماي  202 تقرر 
حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
رأس الها  مبلغ    TAHRI AGRI
مقرها  جعنوان  سرهم    00.000
حي   2 7 رقم  القطعة  اإلأت اعي 
 63010 بركان  الدالم أحفي1مذاغ   
توقف   : ل  نتيجة  املغرب   بركان 

النشاط.
ج حدس مقر التصفية ب القطعة 
أحفي1مذاغ   الدالم  حي   2 7 رقم 



24561 الجريدة الرسميةعدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) 

بركان 63010 بركان املغرب . 

ج عين:

ج  الطاهري  مني1   الديد(ة) 

مذاغ  الع ري  اجالس  سجار  عنوانه(ا) 

(ة)  ك صفي  املغرب  بركان   63303

للشركة.

ج  بولهتار  حفيظ   الديد(ة) 

عنوانه(ا) رقم 69 زنقة بني عتيق حي 

املغرب  بركان   63300 بركان  الفتح 

ك صفي (ة) للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   26 بتاريخ  ب15كان   االبتدائية 

 202 تحت رقم 685/2021.

848I

azzouziabdelali

 SOCIETE LUMIERE BLEU

OPTIC

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

azzouziabdelali

FES ، 30010، FES MAROC

 SOCIETE LUMIERE BLEU OPTIC

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 284 

شارع اممل الن1أس - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

70369

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   20
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
.SOCIETE LUMIERE BLEU OPTIC
أخصائي   : غرض الشركة بإيجاز 

نظارات.
عنوان املقر االأت اعي : رقم 284 
فاس   30000  - شارع اممل الن1أس 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديدة شي اء الدباعي :  000.  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة شي اء الدباعي عنوانه(ا) 
رقم 28 تجزئة م15جكة زجاغة 30000 

فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديدة شي اء الدباعي عنوانه(ا) 
رقم 28 تجزئة م15جكة زجاغة 30000 

فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 1290.
849I

azzouziabdelali

SOCIETE S-2S
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

azzouziabdelali
FES ، 30010، FES MAROC
SOCIETE S-2S شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 6  رحات 
الش س التحتية الطالعة الك15ى 
فاس املدينة - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
70361

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202    8
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE S-2S
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الغرف جالشقق املفرجشة - االستي1اس 

جالتصدير - أشغال البناء املختلفة.
عنوان املقر االأت اعي : 6  رحات 
الك15ى  الطالعة  التحتية  الش س 

فاس املدينة - 30000 فاس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : الديد امح د الدقاط 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد امح د الدقاط عنوانه(ا) 
8  شارع أبي هريرة الزهور   30000 

فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
سا�سي  سباعي  أواس  الديد 
كولف  تجزئة  ج،    46 عنوانه(ا) 
الدكارات   8 شقة   2 جاس فاس طابق 

30000 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 1284.
810I

cabinet étude maitre benhsain

COFLAGA MAROC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

cabinet étude maitre benhsain
 mohammedia ، 28800،

mohammedia maroc
COFLAGA MAROC شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
ج عنوان مقرها االأت اعي  
الدار البيضاء رقم 9  شارع 
باح اس الصخور الدوساء - 

maitrebenhsain2016@gmail.
com الدار البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.79608 
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 29 شتن15  202 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من «شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
«شركة ذات املدؤجلية  إ 0  الوحيد» 

املحدجسة».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ     بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر  202 تحت رقم 73 31.
81 I

STE CECONA SARL

MED HAJJI CAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
MED HAJJI CAR شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 
6-4  تجزئة الع ران رقم 11 2 

سلوان الناظور ع ارة 6-4  تجزئة 
الع ران رقم 11 2 سلوان الناظور 
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62000 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23 17

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   03
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 MED  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.HAJJI CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديارات بدجن سائق.
ع ارة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 2 11 رقم  الع ران  تجزئة   6- 4
تجزئة   6- 4 ع ارة  الناظور  سلوان 
سلوان الناظور   2 11 الع ران رقم 

62000 الناظور املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : حجي  مح د  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديد مح د حجي : 000  بقي ة 

00  سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد مح د حجي عنوانه(ا) سجار 
 62000 مدوسات اجالس ستوت زايو 

الناظور املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد مح د الشاجش عنوانه(ا) 
حي النهضة راس املاء 62000 الناظوؤ 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 24 نون15 

 202 تحت رقم  446.

812I

cabinet étude maitre benhsain

COFLAGA MAROC

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جفاة شريك

cabinet étude maitre benhsain

 mohammedia ، 28800،

mohammedia maroc

COFLAGA MAROC  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 

الدار البيضاء رقم 9 شارع  

باح اس الصخور الدوساء - 

maitrebenhsain2016@gmail.

com الدار البيضاء املغرب.

جفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 

.79608 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 29 شتن15  202 تم اإلعالم 

بوفاة الشريك عبد الح يد مخلص 

 
ً
تبعا الورثة  عل0  حصصه  توزيع  ج 

غشت   21 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

 202 بالشكل امتي :

الديد(ة) فاط ة طالل  ،  6.666 

حصة .

 2.100   ، الديد(ة) نجاة فاطمي  

حصة .

  ، مخلص   اح د  الديد(ة) 

333.   حصة .

الديد(ة) سلمى مخلص  ،  1.667 

حصة .

الديد(ة) فاط ة الزهراء  مخلص  

،  1.667 حصة .

 2.100   ، الديد(ة) جفاء  ريراجي  

حصة .

  ، مخلص   ياقوت  الديد(ة) 

1.667 حصة .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ     بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر  202 تحت رقم 73 31.

813I

Samia Moukhalid Architecture

 SAMIA MOUKHALID
ARCHITECTURE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

Samia Moukhalid Architecture
 Place Brahim Roudani Rue La

 sena Beethoven II 3e ETG N 82،
90000، tanger maroc

 SAMIA MOUKHALID
ARCHITECTURE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي ساحة 
إبراهيم الرجضاني رنقة ال سينا   

بيتهوفن الثاني الطابق الثالث رقم 
82 90000 طنجة امل لكة املغربية
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22 71
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    2
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 SAMIA : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها
.MOUKHALID ARCHITECTURE

م ارسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مهنة املهندس املع اري

ساحة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
سينا    ال  رنقة  الرجضاني  إبراهيم 
بيتهوفن الثاني الطابق الثالث رقم 82 

90000 طنجة امل لكة املغربية.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة مخالد سامية عنوانه(ا) 
رقم 3 زنقة ابو اسحاق الشرازي سرج 
 20330 44 املعاريف  4 شقة  أ طابق 

الدار البيضاء امل لكة املغربية.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديدة مخالد سامية عنوانه(ا) 
رقم 3 زنقة ابو اسحاق الشرازي سرج 

 20330 44 املعاريف  4 شقة  أ طابق 

الدار البيضاء امل لكة املغربية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بطنجة  بتاريخ - تحت رقم -.

814I

cabinet étude maitre benhsain

COFLAGA MAROC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين م ثل قانوني للشركة

cabinet étude maitre benhsain

 mohammedia ، 28800،

mohammedia maroc

COFLAGA MAROC «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 

الدارالبيضاء رقم 9 شارع 

باح اس الصخور الدوساء -  

maitrebenhsain2016@gmail.

com الدار البيضاء  املغرب.

«تعيين م ثل قانوني  للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.79608 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

جتبعا  شتن15  202   29 في  املؤرخ 

تعيين  تقرر  أدس  لتعيين مدي1(ين) 

امل ثل(ين) القانوني(ين): 

- مخلص س ي1ة

- مخلص سلمى

شركة   COFLAGA MAROC  -

الكائن  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

الدارالبيضاء  ب:  اإلأت اعي  مقرها 
الصخور  باح اس  9 شارع  رقم 

الدوساء - الدارالبيضاء  املغرب
عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ     بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر  202 تحت رقم 73 31.

811I
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MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

 L›ARCHE DE LA
MADELEINE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحدن اقامة ال15سعي 

ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب

  L›ARCHE DE LA MADELEINE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحدن اقامة 

ال15سعي رقم 02 أيليز - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  9963

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  غشت  202    7

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. L’ARCHE DE LA MADELEINE

تأأي1   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقارات املفرجشة

املشاريع  جإسارة  تأأي1  إسارة 

الدياحية

امحداث.

ساحة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

اقامة  الحدن  موالي  شارع  الحرية 

 40000  - أيليز   02 رقم  ال15سعي 

مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

 MASOUR OUSMANE الديد 
بقي ة  حصة   DEMBELE :   .000

00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
 MASOUR OUSMANE الديد 
 -  - اسبانيا  عنوانه(ا)   DEMBELE

اسبانيا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
 MASOUR OUSMANE الديد 
 -  - اسبانيا  عنوانه(ا)   DEMBELE

اسبانيا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   02 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29047 .
816I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

BEN MANAGEMENT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحدن اقامة ال15سعي 
ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
BEN MANAGEMENT  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي ساحة 
الحرية شارع موالي الحدن اقامة 

ال15سعي رقم 02 أيليز - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  983 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   0 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 BEN  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. MANAGEMENT
صاحب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الريا�سي  النشاط  لع ليات  االمتياز 

جالفني.
إسارة الرياضيين.

ساحة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
اقامة  الحدن  موالي  شارع  الحرية 
 40000  - أيليز   02 رقم  ال15سعي 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
  00   : الحدن  بناصر  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  الحدن  بناصر  الديد 

31 بلوك 1 التقد  - تازة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  الحدن  بناصر  الديد 

31 بلوك 1 التقد  - تازة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
28 أكتوبر  بتاريخ  التجارية ب راكش  

 202 تحت رقم 28894 .
817I

 CENTRE MANAR DE BEAUTE & ESTHETIQUE

SARL AU

 CENTRE MANAR DE
BEAUTE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CENTRE MANAR DE BEAUTE &
ESTHETIQUE SARL AU

 LOTISSEMENT AOUADI 1
 IMM 07 RDC BOUZNIKA

 PREFECTURE BENSLIMANE،
10600، BOUZNIKA MAROC

  CENTRE MANAR DE BEAUTE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 

أعواسي   ع ارة 07 الطابق الدفلي  

بوزنيقة  0100  بوزنيقة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   27

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. CENTRE MANAR DE BEAUTE
صالون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شراء،  بيع،  جالتج يل،  الحالقة 

التصدير جاالستي1اس لكل مدتلزمات 

الحالقة جالتج يل، املقاجلة املختلفة 

جالصيانة  البناء  أع ال  أ يع  في 

الخاصة  جالخارأية  الداخلية 

بامشغال الع ومية ..

إقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

07 الطابق الدفلي   أعواسي   ع ارة 

بوزنيقة  0100  بوزنيقة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

  00   : مح د  موزاكي  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  مح د  موزاكي  الديد 
ج  ق   24 رقم  زنقة    لحجر  سرب 

البيضاء 20600 البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
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عنوانه(ا)  منار  بوكرن  الديدة 
ج  ق   24 رقم  زنقة    لحجر  سرب 

البيضاء 20600 البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  سلي ان   ب5ن  االبتدائية 

نون15  202 تحت رقم 8 6.

818I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

BRICTOP
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحدن اقامة ال15سعي 

ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب

BRICTOP شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحدن اقامة 

ال15سعي رقم 02 أيليز - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  9647

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   01

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BRICTOP

غرض الشركة بإيجاز : تاأر أ لة 

(تاأر) ،

استي1اس جتصدير تاأر أج جسيط.

مواس البناء بالج لة.

ساحة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

اقامة  الحدن  موالي  شارع  الحرية 

 40000  - أيليز   02 رقم  ال15سعي 

مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

حصة   10   : الديدة حلي ة ازين 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

حصة   10   : ازين  زينب  الديدة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ازين  حلي ة  الديدة 

شارع املقاجمة ع ارة املنضر الج يل 

04  40000 مراكش املغرب.

عنوانه(ا)  ازين  زينب  الديدة 

شارع املقاجمة ع ارة املنضر الج يل 

04  40000 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  ازين  حلي ة  الديدة 

شارع املقاجمة ع ارة املنضر الج يل 

04  40000 مراكش املغرب

عنوانه(ا)  ازين  زينب  الديدة 

شارع املقاجمة ع ارة املنضر الج يل 

04  40000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

22 أكتوبر  بتاريخ  التجارية ب راكش  

 202 تحت رقم -.

819I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ABJAOU INVEST
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحدن اقامة ال15سعي 

ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب

ABJAOU INVEST  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحدن اقامة 

ال15سعي رقم 02 أيليز - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  9707

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   04
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. ABJAOU INVEST
تاأر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تفاصيل املالبس الجاهزة.
يقوم  الذي  الوسيط  أج  التاأر 

باالستي1اس جالتصدير.
تاأر.

ساحة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
اقامة  الحدن  موالي  شارع  الحرية 
 40000  - أيليز   02 رقم  ال15سعي 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
مبلغ رأس ال الشركة:  99 سرهم، 

مقدم كالتا ي:
حصة   10   : الديد عاسل أبجاج 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
حصة   10   : أبجاج  أمين  الديد 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  أبجاج  عاسل  الديد 
موالي الحدن اقامة ال15سعي رقم 02 

40000 مراكش املغرب.
عنوانه(ا)  أبجاج  أمين  الديد 
موالي الحدن اقامة ال15سعي رقم 02 

40000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  أبجاج  عاسل  الديد 
موالي الحدن اقامة ال15سعي رقم 02 

40000 مراكش املغرب
عنوانه(ا)  أبجاج  أمين  الديد 
موالي الحدن اقامة ال15سعي رقم 02 

40000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
26 أكتوبر  بتاريخ  التجارية ب راكش  

 202 تحت رقم -.
860I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ALM CONCEPT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحدن اقامة ال15سعي 
ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
ALM CONCEPT  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي ساحة 
الحرية شارع موالي الحدن اقامة 

ال15سعي رقم 02 أيليز - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  98 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  غشت  202   23
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 ALM  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

. CONCEPT
تأأي1   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقارات املفرجشة
املشاريع  جإسارة  تأأي1  إسارة 

الدياحية
امحداث.

ساحة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
اقامة  الحدن  موالي  شارع  الحرية 
 40000  - أيليز   02 رقم  ال15سعي 

مراكش املغرب.
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أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

 MASOUR OUSMANE الديد 
بقي ة  حصة   DEMBELE :   .000

00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
 MASOUR OUSMANE الديد 
 - - ESPAGNE DEMBELE عنوانه(ا) 

اسبانيا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
 MASOUR OUSMANE الديد 
 - - ESPAGNE DEMBELE عنوانه(ا) 

اسبانيا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
28 أكتوبر  بتاريخ  التجارية ب راكش  

 202 تحت رقم -.
86 I

mohammed boumzebra

STE AL BINO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
STE AL BINO شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد(في 
طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار اجالس 
العيش خ يس بني شكدال - 23200 

الفقيه بن صالح املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2479

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
23 شتن15  202 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد STE AL BINO  مبلغ 
رأس الها 00.000,00  سرهم جعنوان 
العيش  اجالس  سجار  اإلأت اعي  مقرها 

خ يس بني شكدال - 23200 الفقيه 
االزمة   : ل  نتيجة  املغرب  صالح  بن 

.COVID 9 االقتصاسية ج
ج حدس مقر التصفية ب سجار اجالس 
العيش خ يس بني شكدال - 23200 

الفقيه بن صالح املغرب. 
ج عين:

ج  الع اري  املصطف   الديد(ة) 
 23200 الفقيه بن صالح  عنوانه(ا) 
الفقيه بن صالح املغرب ك صفي (ة) 

للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
سجار اجالس العيش خ يس بني شكدال
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

 2 نون15  202 تحت رقم 306.

862I

FIRST CONSEIL

ALL IN ONE SOLUTIONS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIRST CONSEIL
 96RUE YOUGOSLAVIE

 APPARTEMENT N°3 GUELIZ ،
40000، MARRAKECH MAROC

 ALL IN ONE SOLUTIONS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 341 املدار 

طريق آسفي - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 20279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   04
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 ALL IN : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.ONE SOLUTIONS
تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الحفالت  أنواع  أ يع  جتنشيط 
 - الديكور  أع ال   - جامحداث 

االستي1اس جالتصدير.
 341  : االأت اعي  املقر  عنوان 
املدار طريق آسفي - 40000 مراكش 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
حصة    00   : الديد رضا ابرسي 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد رضا ابرسي عنوانه(ا)   30 
شقة  مركب مارينا اس ي1 الطابق   

68  93200  املضيق املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد رضا ابرسي عنوانه(ا)   30 
شقة  مركب مارينا اس ي1 الطابق   

68  93200  املضيق املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15  بتاريخ     ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 2601 .

863I

VIGOTEX  MAROC SARL .AU

VIGOTEX  MAROC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VIGOTEX  MAROC SARL .AU
26 شارع مرس سلطان شقة 3 طابق 

  ، 20006، الدار البيضاء املغرب
 VIGOTEX  MAROC

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 شارع 

مرس  سلطان  شقة 3  طابق   - 

20006 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

124389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   08

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.VIGOTEX  MAROC

املتاأرة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جبيع جتدويق جتوزيع أ يع  في شراء 

أنواع امق شة جاملندوأات الجلدية 

أج أي ماسة أخرى.

أج  املواس  كافة  جتصدير  استي1اس 

بالع ليات  للقيام  الالزمة  املنتجات 

املذكورة أعاله..

26 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

 - طابق      3 شقة  سلطان   مرس  

20006 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الحضيكي  الكريم  عبد  الديد 

سرهم    00 بقي ة  حصة    .000   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الحضيكي  الكريم  عبد  الديد 

تجزئة اجالس الطالب زنقة  عنوانه(ا) 

الشق  عين   1 شقة   22 ع ارة    3

20470 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
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الحضيكي  الكريم  عبد  الديد 
تجزئة اجالس الطالب زنقة  عنوانه(ا) 
الشق  عين   1 شقة   22 ع ارة    3

20470 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم  63 4.

864I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BADÏ GEOTOP
ENGINEERING

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
  BADÏ GEOTOP ENGINEERING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الهدى 

زنقة العرعار رقم 9 برشيد -- 00 26  
برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 1947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    1
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 BADÏ  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

. GEOTOP ENGINEERING
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جالبحث  جاملدوحات  التص يم 
خبي1  جمتابعة  الفنية  جالدراسات 

هند�سي أج مطبوغرافي.

عنوان املقر االأت اعي : حي الهدى 
زنقة العرعار رقم 9 برشيد -- 00 26  

برشيد املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
000.  حصة  الديد بديع امين :  

بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
  9 عنوانه(ا)  امين  بديع  الديد 
  26 00 البطحاء  زنقة  رياض  حي 

برشيد املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
  9 عنوانه(ا)  امين  بديع  الديد 
  26 00 البطحاء  زنقة  رياض  حي 

برشيد املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   29 بتاريخ  ب15شيد   االبتدائية 

 202 تحت رقم 443 .

861I

CABINET BAHMAD

LE MEDLEY MARRAKECH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا ع ارة س   شقة 
ب  2 الطابق الثاني أليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا ع ارة س   شقة 
ب  2 الطابق الثاني أليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب
LE MEDLEY MARRAKECH شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي ل 09 

شارع م الحي الشتوي،  - 40000 
مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 02461

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  شتن15  202  في  0  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

سني  مح د    (ة)  الديد  تفويت 

حصة اأت اعية من   330 سليطين 

(ة)  الديد  330 حصة لفائدة   أصل 

بتاريخ   NASLI HOLDING الشركة  

 0 شتن15  202.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون15   26 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29994 .

866I

SAGASUD

MN SOUTH TRANSIT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD

شارع االمي1 موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

MN SOUTH TRANSIT شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 602 

تجزئة االمان الشطر  0 بوأدجر - 

000 7 بوأدجر املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

369  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  ماي  202    2

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 MN  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOUTH TRANSIT

ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

يتعلق بالنقل جالنقل لحداب الغي1 ج 

االبناء جاشغال العامة.....

عنوان املقر االأت اعي : رقم 602 

 - بوأدجر  تجزئة االمان الشطر  0 

000 7 بوأدجر املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : مومن  اح د  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديد اح د مومن : 000  بقي ة 

00  سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد اح د مومن عنوانه(ا) سجار 

 84002 طاطا   الحدن  فم  ايشت 

طاطا املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  مومن  اح د  الديد 

سجار ايشت فم الحدن طاطا 84002 

طاطا املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   07 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 202 تحت رقم 1736/2021.

867I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

LALLA MARRAKECH

إعالن متعدس القرارات

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد ج عبد 

الكريم الخطابي،ع ارة مركز أع ال 

أليز،  الطابق الثالث، مكتب رقم 

 2 ، 40000، مراكش املغرب

LALLA MARRAKECH «شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

املنصور الذهبي ع ارة 31 محل 

بالطابق الدفلي  أـلـيـز 40000 

مـراكـــش  املغرب.
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«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.26313

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 20 أكتوبر  202 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

الــحــصــص  تــفــويــت  عــ ــلــيــة  تــزكــيــة 

 20 بــتـاريــخ    بــ ـراكــش  تــ ـت  الـتـي 

امشــخـاص  بــيــن  ٲكتوبر  202 

 : ؤهــم  أســ ــا  اآلتـيـة  الــذاتــيــيـن 

  Laetitia TROUILLET الــدــيــدة 

تـفــوت خ دون  حـــصــة (10 حــصــة) 

إ 0 الـــدـــيـــدة إلهام لفتح

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

إسمـــاج الــشـريـــكة الــجــديــدة الـدــيــدة  

إلهام لفتح

قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 

تـغـيـيـر الـشـكـل الـقـانـوني للـشـركـة  مـن 

شــركـــة  ذات الــ ــدــؤجلـيـة  الـ ــحـدجسة 

شــركــة   إ 0  الــوحـيـد  الــشـريــك  ذات 

ذات الــ ـدــؤجلـيــة  الــ ـحـدجسة.

قرار رقم 4: الذي ينص عل0 مايلي: 

املحين  امسا�سي  النظام  اعت اس 

للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

الذي ينص عل0   : ج2   بند رقم   

  «LALLA MARRAKECH» مايلي:  

شـركــة ذات الــ ــدـؤجلـيــة الــ ـحــدجسة .

ينص  الذي   :7 ج   6 رقم  بند 

الشركة:  رأس ال  مبلغ  مايلي:  عل0 

خ دون ٲلف سرهم، مقدم كالتا ي: 

  :  Laetitia TROUILLET الــدــيــدة 

ٲربع ائة ج خ دون حصة بقي ة مئة 

سرهم للحصة ج الـــدـــيـــدة إلهام لفتح:  

سرهم  مئة  بقي ة  حصة  خ دون 

للحصة . 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   26 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29919 .

868I

LEADER FIN

HR MAGAZINE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FIN
زنقة شوفا ي بيارس اإلقامة فالرجس» 
E» الطابق الثاني املكتب 2  الدار 
بيضاء، 20100، الدار بيضاء املغرب

HR MAGAZINE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 48  شارع 
باح اس الطابق 1 رقم 8  بلفيدير - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
123923

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   24
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 HR  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MAGAZINE
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو:
- شركة صحفية.

- إسارة املجالت عل0 اإلنت1نت.
- بيع الصحف جاملجالت..

عنوان املقر االأت اعي : 48  شارع 
 - بلفيدير    8 رقم   1 باح اس الطابق 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : اله ال  يوسف  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  اله ال  يوسف  الديد 

   9 06 شقة  زنقة انفي1س طابق    0

0000 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  اله ال  يوسف  الديد 

   9 06 شقة  زنقة انفي1س طابق    0

0000 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 1 008023.

869I

FIDUCIAIRE 2006

KASSIMI DECO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2006

 LOT AMINE SIDI MAAROUF 12

N ، 20280، Casablanca Maroc

KASSIMI DECO شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الخي1 رقم 26  الحي الصناعي 

اجالس صالح بوسكورة - 20000 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

12414 

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    2

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KASSIMI DECO

انتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النفايات  تدجير  البالستكية  املياف 

أ يع  ج  امجلية  املواس  استي1اس 

املعامالت التجارية.

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الصناعي  الحي    26 رقم  الخي1 
 20000  - بوسكورة  صالح  اجالس 

الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد عبد الواحد ارأدال :  100 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
  : الديد عبد الكريم بن القاسمي 
100 حصة بقي ة 00  سرهم للحصة 
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
ارأدال  الواحد  عبد  الديد 
ع ارة  النديم  تجزئة  عنوانه(ا) 
الدارالبيضاء  الشقة   20280    28

املغرب.
القاسمي  بن  الكريم  عبد  الديد 
 49 زنقة  الورجس  تجزئة  عنوانه(ا) 
 20280 معرجف  سيدي  4ج6  رقم 

الدارالبيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
ارأدال  الواحد  عبد  الديد 
ع ارة  النديم  تجزئة  عنوانه(ا) 
الدارالبيضاء  الشقة   20280    28

املغرب
القاسمي  بن  الكريم  عبد  الديد 
 49 زنقة  الورجس  تجزئة  عنوانه(ا) 
 20280 معرجف  سيدي  4ج6  رقم 

الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 802929.
870I

SOS GESTION COMPTABILITE ET CONSEIL

KIB YAM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOS GESTION COMPTABILITE
ET CONSEIL

 92MOHAMED VI ANG BD
 OMAR  EL IDRISSI IMM 3



عدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202)الجريدة الرسمية   24568

 APPT8 ، 20553، CASABLANCA

MAROC

KIB YAM شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 6 

شارع اللة الياقوت املركز التجاري 

رياض 16  الطابق االجل - 20400 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4   4 

الشريك  قرار  ب قت�سى 

نون15  202    2 في  الوحيداملؤرخ 

مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 

 KIB محدجسة ذات الشريك الوحيد 

YAM  مبلغ رأس الها 00.000  سرهم 

رقم 6  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

التجاري  املركز  الياقوت  اللة  شارع 

 20400  - االجل  الطابق    16 رياض 

 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 

الفسح املدبق االراسي ج الوسي ابتدا 

من 30/11/2021.

التصفية ب رقم 6  ج حدس مقر 

التجاري  املركز  الياقوت  اللة  شارع 

 20400  - االجل  الطابق    16 رياض 

الدارالبيضاء املغرب. 

ج عين:

قبو ج عنوانه(ا)  خالد   الديد(ة) 

طابق   1 شقة  الرفاهية  اقامة    2

 20000 غب  برجني  اميل  زنقة    

(ة)  ك صفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 802246.

87 I

KEN.BOUI SERVICES

ESPACE VERT AL BOUAZATI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

KEN.BOUI SERVICES
الشقة 8 الطابق 4 ع ارة النجوم 

شارع البكاي لهبيل ، 63300، بركان 
املغرب

 ESPACE VERT AL BOUAZATI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها االأت اعي حي الدالم 

بن الطيب الدريوش - 62213 بن 
الطيب الدريوش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 39 
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت  أكتوبر  202    1 في  املؤرخ 
نشاط  إ 0  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
تدويق البدجر جالنباتات.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 7  نون15 

 202 تحت رقم 4430.

872I

ccis-casablanca

AUTOLUBE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ccis-casablanca
 bd med V ، 20200، 98

casablanca امل لكة املغربية
AUTOLUBE  شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الدار 

البيضاء ، 2   ، شارع الدفي1 بن 
عائشة ، رجش نوار - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

123407

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  شتن15  202   30

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. AUTOLUBE

غرض الشركة بإيجاز : - بيع قطع 

الغيار جزيوت التشحيم جمدتلزمات 

الديارات

- استي1اس جتوزيع قطع غيار جزيوت 

جمدتلزمات الديارات.

الدار   : االأت اعي  املقر  عنوان 

بن  الدفي1  شارع   ،    2  ، البيضاء 

الدار   20000  - رجش نوار   ، عائشة 

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

100 حصة    : الديد أأدر مح د 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

 100   : أأدرعبدالجليل  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  مح د  أأدر  الديد 

الدبع  رقم1عين  م رالياس ين 

20000 الدار البيضاء املغرب.

الديد أأدرعبدالجليل عنوانه(ا) 

 ،  78100 سيغول  شارل  شارع    0 

سارترجفيل ، 42620   

شارل سي غول فرندا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  مح د  أأدر  الديد 

الدبع  رقم1عين  م رالياس ين 

20000 الدار البيضاء املغرب

الديد أأدرعبدالجليل عنوانه(ا) 

 ،  78100 سيغول  شارل  شارع    0 
سارترجفيل ، 42620 شارل سي غول 

فرندا.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

873I

ORIEN.COMPTA

KRILIN-JET
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ORIEN.COMPTA
12 شارع مح د الخامس حي 

الحدني بركان ، 60300، بركان 
املغرب

KRILIN-JET شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
الرمل الدهبي ب 4  رقم  0  - 

63600 الدعيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8 67

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    0
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KRILIN-JET
تأأي1   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ب حركات أج آالت ج معدات  قوارب  

لأللعاب أج الرياضات املائية.
التجارة..

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - رقم  0     4 ب  الدهبي  الرمل 

63600 الدعيدية املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
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  .000   : اسامة  مالكي  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  اسامة  مالكي  الديد 

أونيس   91 40 الزعرجر  زنقة   22

فرندا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد مالكي اسامة عنوانه(ا) 22 

زنقة الزعرجر 40 91 أونيس فرندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   21 بتاريخ  ب15كان   االبتدائية 

 202 تحت رقم 677.

874I

eurest compta sarl

MORNING BREEZE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

eurest compta sarl

 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI FES ، 30000،

FES MAROC

MORNING BREEZE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 40 

الشقة التانية الطابق التاني شارع 

الشفشاجني فاس - 30000 فاس 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.63101

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في    أكتوبر  202 تقرر حل 

ذات  شركة   MORNING BREEZE

رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 

مقرها  جعنوان  سرهم    0.000

التانية  الشقة   40 رقم  اإلأت اعي 

الشفشاجني  شارع  التاني  الطابق 

فاس - 30000 فاس املغرب نتيجة ل 

التشطيب من السجل التجاري.

ج عين:
البوزكري  خي1ة   الديد(ة) 
سيد  سرب   6 عنوانه(ا)  ج  االسري�سي 
الدراس مص وسة فاس 30000 فاس 

املغرب ك صفي (ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
 40 8  أكتوبر  202 جفي رقم  بتاريخ 
شارع  التاني  الطابق  التانية  الشقة 
فاس   30000  - فاس  الشفشاجني 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم  138.

871I

ELITE GENERATION SARL AU

الداخلة ليدر كونسيلتنغ
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ELITE GENERATION SARL AU
حي املطار زنقة أجالس سليم رقم 

 /864، 73000، الداخلة املغرب
الداخلة ليدر كونديلتنغ شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

اح د بن شقرجن، املدي1ة 2 ع ارة 
الخطاط - الداخلة  - 73000 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 99 1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   28
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : الداخلة 

ليدر كونديلتنغ.
تأسيس   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الع ومية،  الصفقات  الشركات، 
جسراسة  االستشارة  التكوين، 

املشاريع.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
ع ارة   2 املدي1ة  اح د بن شقرجن، 
 73000  - الداخلة    - الخطاط 

الداخلة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 100   : الخطاط  سيتو  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديدة الزهرة ماء العينين  :  100 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة سيتو الخطاط عنوانه(ا) 
الزرقطوني   شارع  الح ر  الع ارات 

73000 الداخلة  املغرب.
العينين   ماء  الزهرة  الديدة 
حي املطار زنقة أجالس سليم  عنوانه(ا) 

1/864  73000 الداخلة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديدة سيتو الخطاط عنوانه(ا) 
الزرقطوني   شارع  الح ر  الع ارات 

73000 الداخلة  املغرب
العينين   ماء  الزهرة  الديدة 
حي املطار زنقة أجالس سليم  عنوانه(ا) 

1/864  73000 الداخلة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  االبتدائية بواسي الدهب  
نون15  202 تحت رقم 1924/2021.
876I

Zirana Maroc

FRIGMAC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

Zirana Maroc
 App 1 Imm 36 Avenue Med

 Ben Abdellah VN ، 46000، SAFI
MAROC

FRIGMAC شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الرقم 2  
اقامة شرجق   زنقة عدن املدينة 

الجديدة - 46000 آسفي املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9203

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في  0 نون15  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
«الرقم 2  اقامة شرجق   زنقة عدن 
آسفي   46000  - الجديدة  املدينة 
املغرب» إ 0 «ميناء الصيد  - 46000 

آسفي  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   30 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

 202 تحت رقم 902 .

877I

LAMINE DEVELOPEMENT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

FREELANCER
اكدال الرباط ، 0000 ، الرباط 

املغرب
 LAMINE DEVELOPEMENT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي   2 ساحة 
ابو بكر الصديق ع ارة رقم 08 
اكدال الرباط  - 0000  الرباط 

املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 3721 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 21 أكتوبر  202 تم  تحويل  
املقر االأت اعي الحا ي للشركة من « 
 2 ساحة ابو بكر الصديق ع ارة رقم 
الرباط    0000  - اكدال الرباط    08
«2 شارع العنابية قطاع  إ 0  املغرب» 
  0000  - الرباط   الرياض  حي     

الرباط  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   29 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

 202 تحت رقم 28 20 .

878I
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MIMOFID SARL AU

LA TASSE NOIRE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

MIMOFID SARL AU

42 حي مدرجر   ت ارة ، 2020 ، 

ت ارة املغرب

LA TASSE NOIRE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ابن هيثم 

2 ع ارة 3  محل رقم   ج 2 عين 

عتيق ت ارة  - 3 20  ت ارة  املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 34787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  نون15  202    9

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 LA  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TASSE NOIRE

غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

عنوان املقر االأت اعي : ابن هيثم 

عين   2 ج  محل رقم      3 ع ارة   2

عتيق ت ارة  - 3 20  ت ارة  املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد عبد الفتاح بن15اهيم :  100 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديد مح د أ15ان :  100 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

بن15اهيم  الفتاح  عبد  الديد 

الربيع  0  اقامة   32 رقم  عنوانه(ا) 

الهرهورة  4 20  ت ارة  املغرب.

عنوانه(ا)  أ15ان  مح د  الديد 
تجزئة رياض اجالس امطاع سكتور 02 

رقم 37 ت ارة 60 0  ت ارة  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
بن15اهيم  الفتاح  عبد  الديد 
الربيع  0  اقامة   32 رقم  عنوانه(ا) 

الهرهورة 4 20  ت ارة  املغرب
عنوانه(ا)  أ15ان  مح د  الديد 
تجزئة رياض اجالس امطاع سكتور 02 

رقم 37 ت ارة 60 0  ت ارة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   29 بتاريخ  بت ارة   االبتدائية 

 202 تحت رقم 6906.
879I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

YAKUTA CREATION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20300، CASABLANCA MAROC

YAKUTA CREATION شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة(في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 44 اقامة 
الواحة بقعة س باشكو  - 00 20 
الدار البيضاء 44 اقامة الواحة 

بقعة س باشكو .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4496 9

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  ماي  202   26 في  املؤرخ 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ    YAKUTA CREATION
جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 
الواحة  اقامة   44 اإلأت اعي  مقرها 
الدار   20 00  - باشكو   س  بقعة 
اقامة الواحة بقعة س   44 البيضاء 

باشكو  نتيجة ل : انتهاء االشغال.
ج حدس مقر التصفية ب 44 اقامة 
 20 00  - الواحة بقعة س باشكو  

الدار البيضاء املغرب. 

ج عين:

ج  حراكات  ناأية    الديد(ة) 

عنوانه(ا) 44 اقامة الواحة بقعة س 

باشكو  00 20 الدار البيضاء املغرب 

ك صفي (ة) للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

  3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت  202 تحت رقم 789807.

880I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 SOCIETE AGRICOLE AIN

MNAKHER SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،

TAOUNATE MAROC

 SOCIETE AGRICOLE AIN

MNAKHER SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : سجار كدية 

الغي1ان امداسة تيدة تاجنات - 

34000 تاجنات املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 649

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر  أكتوبر  202    2 في  املؤرخ 

 SOCIETE AGRICOLE AIN حل 

ذات  شركة   MNAKHER SARL

رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 

مقرها  جعنوان  سرهم    00.000

اإلأت اعي سجار كدية الغي1ان امداسة 

تيدة تاجنات - 34000 تاجنات املغرب 

نتيجة لرؤية غي1 جاضحة.

ج عين:
الديد(ة) عبد الواحد   الضاجي ج 
عنوانه(ا) سجار كدية الغي1ان امداسة 
تاجنات املغرب   34000 تيدة تاجنات 

ك صفي (ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 23 نون15  202 جفي سجار كدية 
 - تاجنات  تيدة  امداسة  الغي1ان 

34000 تاجنات املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتاجنات  بتاريخ  0 سأن15 

 202 تحت رقم 122/2021.

88 I

sabahinfo

AGRI TOP SERVICE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

sabahinfo
 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el
kelaa des sraghna maroc

AGRI TOP SERVICE شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي الحي 
الصناعي رقم 34  قلعة الدراغنة - 

43000 قلعة الدراغنة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4903
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   04
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 AGRI  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.TOP SERVICE
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات الفالحية.
الحي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
34  قلعة الدراغنة -  الصناعي رقم 

43000 قلعة الدراغنة املغرب.
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أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد عبد الفتاح بولكوط :  340 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

 330   : الديد عز الدين بولكوط 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

 300   : بولكوط  مح د  الديد 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

بولكوط  الفتاح  عبد  الديد 
 6 7 رقم  القدس  حي  عنوانه(ا) 

43000 قلعة الدراغنة املغرب.
بولكوط  الدين  عز  الديد 
  34 رقم  الصناعي  الحي  عنوانه(ا) 

43000 قلعة الدراغنة املغرب.
الديد مح د بولكوط عنوانه(ا) 
الحي الصناعي رقم 34  43000 قلعة 

الدراغنة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
بولكوط  الفتاح  عبد  الديد 
 6 7 رقم  القدس  حي  عنوانه(ا) 

43000 قلعة الدراغنة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة الدراغنة  بتاريخ 9  

نون15  202 تحت رقم 122.

882I

ETABLISSEMENT GHAITI

OUASIS LAMHIRIZ
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شارع العركوب رقم  0 ، 73000، 

الداخلة املغرب
OUASIS LAMHIRIZ شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي منازل 

التقاعد رقم 01  - 73000 الداخلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 9907

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   23

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.OUASIS LAMHIRIZ

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

جأشغال  جالحجارة  الرمال  مقالع 

البناء ..
منازل   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الداخلة   73000 -   01 التقاعد رقم 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

00.000,00  سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد ع ر لشكر :  000.  حصة 

بقي ة 00.000,00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  لشكر  ع ر  الديد 
سيدي   602 رقم   6 إقامة  سكاني 

البيضاء  الدار   20000 ال15نو�سي 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  لشكر  ع ر  الديد 
سيدي   602 رقم   6 إقامة  سكاني 

البيضاء  الدار   20000 ال15نو�سي 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  االبتدائية بواسي الدهب  

نون15  202 تحت رقم 1927/2021.

883I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

BL SERVICE
إعالن متعدس القرارات

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC)

BUREAU DE COMPTABILITE

صندجق ال15يد 0 3 الرئيدية 

الرشيدية ، 12000، الرشيدية 

املغرب

BL SERVICE «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 0  

طريق كل ي ة رقم 0  طريق كل ي ة 

12000 الرشيدية املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 2369

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 26 نون15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

بن  لحدن  الدبد  حصص  تفويت 

صالح  للديد  حصة    000 مو 0 

سرهم للحصة    00 ب  الدين أايل  

الواحدة

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

استقالة الديد لحدن بن مو 0 من 

تاريخ  من  للشركة  ك دي1  منصبه 

26/11/2021

قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 

أايل  الدين  صالح  الديد  تعيين 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

BH491360 مدي1ا أديدا

قرار رقم 4: الذي ينص عل0 مايلي: 

من  للشركة  املفراالأت اعي  تحويل 
طريق كل ي ة الرشيدية ال    0 رقم 

العنوان الجديد قصر الجديد الحنك 

الرشيدية

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 

املفراالأت اعي للشركة قصر الجديد 

الخنك الرشيدية.

بند رقم 6: الذي ينص عل0 مايلي:
000  حصة للديد صالح الدين 
أايل  ب 00  سرهم للحصة الواحدة
عل0  ينص  الذي   : 4 رقم  بند 
أايل   الدين  صالح  الديد  مايلي: 

مدي1 جحيد للشركة
عل0  ينص  الذي   : 7 رقم  بند 
الشركة  اجراق  في  التوقيع  مايلي: 
مدي1  أايل   الدين  صالح  الديد 

جحيد للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  4 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

سأن15 2020 تحت رقم 189.

884I

sabahinfo

BLOOM ILICO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sabahinfo
 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el
kelaa des sraghna maroc

BLOOM ILICO شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

النخلة 2 رقم 24    - 43000 قلعة 
الدراغنة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
490 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   04
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BLOOM ILICO
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اساء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الفواتي1

االشغال العامة اج البناء
تاأر الهواتف.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
النخلة 2 رقم 24    - 43000 قلعة 

الدراغنة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد عبد هللا التوشاني :  000.  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
التوشاني  هللا  عبد  الديد 
  031 رقم   2 النخلة  حي  عنوانه(ا) 

43000 قلعة الدراغنة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
التوشاني  هللا  عبد  الديد 
  031 رقم   2 النخلة  حي  عنوانه(ا) 

43000 قلعة الدراغنة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة الدراغنة  بتاريخ 9  
نون15  202 تحت رقم 521/2021.

881I

FIDUCIAIRE ADIB   SARL- AU

شركة جبل تافرانت ش م م
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ADIB   SARL- AU
 N° 47 RUE SAKA RIAD MEKNES

، 50000، MEKNES MAROC
شركة أبل تافرانت ش م م شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم    حي 
فرحة، 210 3 الج اعة الحضرية 
إموزار إموزار كندر - 00000 صفرج 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3101

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   22

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

شركة   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

أبل تافرانت ش م م.

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 / في)   مقاجل   ) البتاء  أج  مختلفة  

مفاجض.
عنوان املقر االأت اعي : رقم    حي 

الحضرية  الج اعة   3 210 فرحة، 
00000 صفرج   - إموزار إموزار كندر 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد حامداسة عبد الغني :  120 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

 480   : الديد موحينطو ابراهيم 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الغني  عبد  حامداسة  الديد 

كندر  رجاضة  كندر  سر  عنوانه(ا) 
صفرج   00000 صفرج  خيار  سيدي 

املغرب.

ابراهيم  موحينطو  الديد 

لل ياه  الوظيفي  الدكن  عنوانه(ا) 

جالغابات سجار ايت صالح  ايت الدبع 

صفرج 00000 صفرج املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الغني  عبد  حامداسة  الديد 

كندر  رجاضة  كندر  سر  عنوانه(ا) 
صفرج   00000 صفرج  خيار  سيدي 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15    6 بتاريخ  االبتدائية بصفرج  

 202 تحت رقم 449.

886I

VUE D’EXPERTS

PATRIMOUD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VUE D›EXPERTS

 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2

 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

PATRIMOUD شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 11 شارع 

الزرقطوني، فضاء الزرقطوني، 

الطابق امجل - 20300 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1244 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   23

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PATRIMOUD
مقاجل    : بإيجاز  الشركة  غرض 

أشغال البناء جالهندسة املدنية

11 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

الزرقطوني،  فضاء  الزرقطوني، 

الطابق امجل - 20300 الدار البيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : ساجسي  ح زة  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ساجسي  ح زة  الديد 
عين   33 رقم  الج يل  الحي  تجزئة 

الدبع 20190 الدارالبيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  ساجسي  ح زة  الديد 
عين   33 رقم  الج يل  الحي  تجزئة 

الدبع 20190 الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 802714.
887I

مكتب امستاذ سهيل مرسلي

KEBAB & TACOS

إعالن متعدس القرارات

 Etude Notariale Souhail
MORSLI

 Avenue Hassan II, Résidence
 Fajwa, n°B17 Marrakech،
40000، Marrakech Maroc

KEBAB & TACOS «شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: املركز 
التجاري منارة مول، الطابق الثالث 

الوحدة 3.4 - 40000 مراكش 
املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.  7327
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 شتن15  202
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
املوافقة عل0 بيع أسهم الديد عبد 
 Abdelmoumen) مهيدي  املومن 
الديد  لفائدة   ،(MHAIDI
سيفاباالن  طانابالسانكم 
 (Thanabalasingam SIVABALAN(

(Alain AZAP) جالديد أالن ازاب
قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 
إقرار استقالة املدي1 الدابق جتد ية 
املدي1ين الجدس الديد طانابالسانكم 
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 Thanabalasingam) سيفاباالن 
ازاب  أالن  جالديد   (SIVABALAN

)Alain AZAP) ملدة غي1 محدجسة
عل0  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: تغيي1 شكل الشركة من شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات شريك 
مدؤجلية  ذات  شركة  ا 0  جحيد، 

محدجسة
قرار رقم 4: الذي ينص عل0 مايلي: 

إقرار القانون امسا�سي املعدل
عل0  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: تعديل الفصول 6، 7 ج2  من 

القانون امسا�سي
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الحصص: الذي ينص 
عل0 مايلي: قدم الديد طانابالسانكم 
 Thanabalasingam) سيفاباالن 
سرهم،   SIVABALAN( 400.000,00
 Alain) ازاب  أالن  الديد  جقدم 
ما  سرهم،   AZAP( 400.000,00

مج وعه 800.000,00 سرهم
بند رقم 7: رأس ال الشركة: الذي 
الشركة  رأس ال  مايلي:  عل0  ينص 
سرهم،   800.000,00 محدس في مبلغ 
م لوكة  حصة،   8.000 موزعة عل0 
طانابالسانكم  الديد  يلي:  ك ا 
 Thanabalasingam) سيفاباالن 
SIVABALAN( 4.000 حصة، الديد 
 Alain AZAP) 4.000) ازاب  أالن 

حصة.
الشركة:  تديي1   : 2 رقم  بند 
كل  تعيين  مايلي:  عل0  ينص  الذي 
من الديد طانابالسانكم سيفاباالن 
 (Thanabalasingam SIVABALAN(
 (Alain AZAP) ازاب  أالن  جالديد 
ك دي1ين للشركة بدلط متفرقة ملدة 
الشركة  تكون  جكذلك  محدجسة  غي1 
طانابالسانكم  الديد  بتوقيع  ملزمة 
 Thanabalasingam) سيفاباالن 
أج توقيع الديد أالن   (SIVABALAN

.(Alain AZAP) ازاب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15  بتاريخ  0  التجارية ب راكش  

 202 تحت رقم 3436 .
888I

FIDUFORM SARL

BENADIM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUFORM SARL
 N°53 ETAGE 1 RUE ZIADA ،

13002، BENSLIMANE MAROC
BENADIM شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 47  شارع 
املقاجمة اقامة عافا الطابق 2 الشقة 

22 - 20370 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1 984 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   07
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BENADIM
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر االأت اعي : 47  شارع 
املقاجمة اقامة عافا الطابق 2 الشقة 

22 - 20370 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

100.000.  سرهم، مقدم كالتا ي:
الديدة العايدية شعبي :  1.000  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة العايدية شعبي عنوانه(ا) 
  3000 زنقة موالين لوطا الرقم    

بندلي ان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديدة الرشايش زينب عنوانه(ا) 
  3000 زنقة موالين لوطا الرقم    

بندلي ان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  2  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر  202 تحت رقم  79720.
889I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

MACO FES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

إضافة تد ية تجارية أج شعار 

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
MACO FES «شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

الجيش امللكي مكاتب الفتح الطابق 
1 شقة 21 - 30000 فاس املغرب.
«إضافة تد ية تجارية أج شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.6993 
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 7  نون15  202 تقرر إضافة 

شعار تجاري للشركة جهو:
MACO DESIGN

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون15   30 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 5405/2021.
890I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MOMO CAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحدن اقامة ال15سعي 
ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
MOMO CAR شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الشقة 

306 الزجهور   عين اطي النخيل 

الجنوبي - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  9187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202    3

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MOMO CAR

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تأأي1 سيارات (بدجن سائق)..

الشقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

النخيل  اطي  عين  الزجهور     306

الجنوبي - 40000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

00  حصة    : الديد عباس مجيد  

بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  مجيد   عباس  الديد 
7  الزجهور   عين اطي النخيل  رقم 

الجنوبي 40000 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  منى  سح وسة  الديد 
7  الزجهور   عين اطي النخيل  رقم 

الجنوبي 40000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  2 أكتوبر  التجارية ب راكش  

 202 تحت رقم -.

89 I
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ste imtiyaz conseils sarl

ALMA RESTAURANT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste imtiyaz conseils sarl

  زنقة العربية الدعوسية الطابق 

االجل ثقة رقم 1 املدينة الجديدة 

فاس ، 30000، فاس املغرب

ALMA RESTAURANT شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي قطعة 3   

تجزئة املهدي سكان رقم   طريق 

اي وزار فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7044 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   0 

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 ALMA : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.RESTAURANT

غرض الشركة بإيجاز : * مطعم

* مقهى يشغل شخصين أج أكث1.

قطعة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

3   تجزئة املهدي سكان رقم   طريق 

اي وزار فاس - 30000 فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

00.000,00  سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : الديد عبد املطلب زياس 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد عبد املطلب زياس عنوانه(ا) 
طريق  املهدي   تجزئة     3 قطعة 

اي وزار فاس 30000 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد عبد املطلب زياس عنوانه(ا) 
طريق  املهدي   تجزئة     3 قطعة 

اي وزار فاس 30000 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   30 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 1399.
892I

MJ MANAGEMENT

لجوغ اوغو
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME
 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
لجوغ اجغو شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 7 زنقة 23 
النصر قطعة 460 طنجة - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  4701

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  شتن15  202   20
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
لجوغ   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

اجغو.
حضانة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جمركز تدريب.
عنوان املقر االأت اعي : 7 زنقة 23 

 90000  - طنجة   460 النصر قطعة 
طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

الديدة شهزمان بشرى  :  000.  
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديدة شهزمان بشرى : شهزمان 
  00 قي تها  حصة    000 بشرى 

بقي ة 00  سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد شهزمان بشرى عنوانه(ا) 
حصة قي تها    000 شهزمان بشرى 

00  90000 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديدة شهزمان بشرى عنوانه(ا) 
قطعة النصر زنقة  24 ن غ 07 طنجة 

90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 2963.

893I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

TENSIFT PRO TRANSPORT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحدن اقامة ال15سعي 
ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
  TENSIFT PRO TRANSPORT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي ساحة 
الحرية شارع موالي الحدن اقامة 

ال15سعي رقم 02 أيليز - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 20 0 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  يوليوز  202    4
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. TENSIFT PRO TRANSPORT
مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نقل البضائع.
ساحة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
اقامة  الحدن  موالي  شارع  الحرية 
 40000  - أيليز   02 رقم  ال15سعي 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : بلخاجى  خالد  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد خالد بلخاجى عنوانه(ا) 29 
زنقة بني معدان  - خريبكة  40000.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد خالد بلخاجى عنوانه(ا) 29 
زنقة بني معدان  - خريبكة  40000

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   08 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم -.
894I

مكتب املحاسبة

 STE YASSINOS IMPORT ET
EXPORT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

مكتب املحاسبة
شارع سيدي املنضري ع ارة    
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الطابق 2 رقم 4 ، 93000، تطوان 

املغرب

 STE YASSINOS IMPORT ET

EXPORT شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

اسوان رقم 2 الطابق 2 الطوابل 

الدفل0 تطوان  - 93000 تطوان 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 796 

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل  نون15  202   03 املؤرخ في 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

 STE YASSINOS الوحيد  الشريك 

مبلغ    IMPORT ET EXPORT

جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 

رقم  اسوان  شارع  اإلأت اعي  مقرها 

2 الطوابل الدفل0 تطوان   الطابق   2

ل  نتيجة  املغرب  تطوان   93000  -

االسواق  عل0  الحصول  صعوبة   :

الكوفيد  ا 0 مخلفات جباء  باالضافة 

. 9

شارع  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

الطوابل   2 الطابق   2 رقم  اسوان 

تطوان   93000  - تطوان   الدفل0 

املغرب. 

ج عين:

الديد(ة) ياسين  النتي ج عنوانه(ا) 

  11 رقم  اعنيقد  سرب  الدفلي  باب 

(ة)  تطوان املغرب ك صفي   93000

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15  بتاريخ     االبتدائية بتطوان  

 202 تحت رقم 6896.

891I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

JOURNEY MARKET
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحدن اقامة ال15سعي 
ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
JOURNEY MARKET  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحدن اقامة 
ال15سعي رقم 02 أيليز - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 202 9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   03
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. JOURNEY MARKET
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لألغذية  ماركت  الدوبر  في  التجزئة 

العامة جاملنتجات غي1 الغذائية.
ساحة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
اقامة  الحدن  موالي  شارع  الحرية 
 40000  - أيليز   02 رقم  ال15سعي 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديدة لبنى الهبازي  :  66 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
حصة   34   : الديد ربيع العاجي 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  الهبازي   لبنى  الديدة 

البضاء   20000  1 رقم  رسين  انفا 
املغرب.

الديد ربيع العاجي عنوانه(ا) ايمي 
 40000 نتدارت ستي فاض ة اجريكا 

مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  الهبازي   لبنى  الديدة 
البضاء   20000  1 رقم  رسين  انفا 

املغرب
الديد ربيع العاجي عنوانه(ا) ايمي 
 40000 نتدارت ستي فاض ة اجريكا 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    0 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم -.
896I

CABINET DE CONSEIL

عِرو�سي تنظيف السيارات 
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET DE CONSEIL
 IMM.10 RUE DE TUNIS APPT06
 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
عِرج�سي تنظيف الديارات شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 29 تجزئة 
النصر 2 مكناس  - 10000 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1344 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  ف15اير  202    0
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : عِرج�سي 
ذات  شركة  الديارات  تنظيف 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
تنظيف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديارات ج بيع الدياراة املدتع لة.
عنوان املقر االأت اعي : 29 تجزئة 
10000 مكناس   - 2 مكناس   النصر 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : الديد العرج�سي مح د 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد العرج�سي مح د عنوانه(ا)  
سيدي سعيد  حي الدالم     47 رقم 

مكناس 10000 مكناس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد العرج�سي مح د عنوانه(ا)  
سيدي سعيد  حي الدالم     47 رقم 

مكناس 10000 مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   02 بتاريخ  التجارية ب كناس  

 202 تحت رقم  272.

897I

FLASH ECONOMIE

DEL PASSINI &CO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

DEL PASSINI &CO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

  مقرها اإلأت اعي: 26 شارع مرس 
الدلطان- الطابق  - الشقة 3 -  

الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري : 

120319
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم  يونيو  202   0 
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مدؤجلية محدجسة
:تد ية   DEL PASSINI&CO

الشركة
تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جإسارة مراكز الت وين
26 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
مرس الدلطان- الطابق  - الشقة 3 

-  الدار البيضاء
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
 90.000 الشركة:  رأس ال  :مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي
حصة   270  : اللبار  ع ر  الديد 

بقي ة 00  سرهم للحصة
 234  : الديد مح د سعيد اللبار 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة
حصة    98  : الديد هيتم نجوم 

بقي ة 00  سرهم للحصة
 Sébastien,Michel   98

BONTOUR الديد
  حصة بقي ة 00  سرهم للحصة

جالعائلية  الشخصية  :امس اء 
جمواطن مدي1ي الشركة

الديد ع ر اللبار ج الديد
Sébastien, Michel BONTOUR
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر  202 تحت رقم  79778

898I

STE CECONA SARL

FIRMA LUNA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
 FIRMA LUNA

 شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي تزرين سجار 

ازمورا بني شيكر الناظور تزرين سجار 

ازمورا بني شيكر الناظور 62000 

الناظور املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 870 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون15  202    9 املؤرخ في 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

   FIRMA LUNA الوحيد  الشريك 

سرهم    00.000 رأس الها  مبلغ 

جعنوان مقرها اإلأت اعي تزرين سجار 

ازمورا بني شيكر الناظور تزرين سجار 

 62000 الناظور  شيكر  بني  ازمورا 

الحل   : ل  نتيجة  املغرب  الناظور 

املدبق للشركة

تعيين الديد القدراجي للشركة

اختتام التصفية.

تزرين  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

سجار ازمورا بني شيكر الناظور تزرين 

سجار ازمورا بني شيكر الناظور 62000 

الناظور املغرب. 

ج عين:

الديد(ة) عبد القاسر  القدراجي ج 

عنوانه(ا) سجار اجالس مو�سى بني شيكر 

62000 الناظور املغرب ك صفي (ة) 

للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

تيزيرين سجار ايزمورن بني شيكر

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 21 نون15 

 202 تحت رقم 4473/4472.

899I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE DE
 DEVELOPPEMENT DEL

PASSINI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT

DEL PASSINI

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

مقرها اإلأت اعي: 26 شارع مرس 

الدلطان- الطابق  - الشقة 3 -  

الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1 126 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم  يونيو  202   0 

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مدؤجلية محدجسة

 SOCIETE DE

 DEVELOPPEMENT DEL

PASSINI:تد ية الشركة

تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جاملراكز  جالت1فيه  املطاعم  جإسارة 

الت1فيهية جامللهى الليلي جبار البيانو

26 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

مرس الدلطان- الطابق  - الشقة 3 

- الدار البيضاء

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

 90.000 الشركة:  رأس ال  :مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي

حصة   3 1  : اللبار  ع ر  الديد 

بقي ة 00  سرهم للحصة

 3 1  : الديد مح د سعيد اللبار 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة

 Sébastien,Michel  270

BONTOUR الديد

 حصة بقي ة 00  سرهم للحصة

جالعائلية  الشخصية  :امس اء 

جمواطن مدي1ي الشركة الديد ع ر 

 Sébastien, Michel جالديد   اللبار 

.BONTOUR

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن15  202 تحت رقم 916 79
900I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

COSMOPOLITES & CHIC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحدن اقامة ال15سعي 
ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
COSMOPOLITES & CHIC  شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 
الكريم الخطابي زنقة حدن بن 

مبارك اقامة الخطابية الع ارة ب 
رقم 3 - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2064 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    0
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. COSMOPOLITES & CHIC
تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ، املنزل  خط   ، الديكور   ، الحرف 
امثاث   ، املرايا   ، ،الدالل  الش وع 
الصغي1. ، تاأر ، شراء ، بيع ، تدويق 
جاستي1اس جتصدير املنتجات الحرفية.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
عبد الكريم الخطابي زنقة حدن بن 
ب  الع ارة  الخطابية  اقامة  مبارك 

رقم 3 - 40000 مراكش املغرب.
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أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 
سرهم، مقدم كالتا ي:

 METAIS STEPHANIE الديدة 
 ISABELLE FLORENCE :   00

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
 METAIS STEPHANIE الديدة 
عنوانه(ا)   ISABELLE FLORENCE
 3RUE DU CHANT DES OISEAUX
  APPARTEMENT 9 76440

FORGE-LES-EAUX  فرندا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
 METAIS STEPHANIE الديدة 
عنوانه(ا)   ISABELLE FLORENCE
 3RUE DU CHANT DES OISEAUX
  APPARTEMENT 9 76440

FORGE-LES-EAUX  فرندا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   26 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم -.
90 I

سيوان االستاذ إحدان بندوسة

RESERVES IMMOBILIERES
شركة املداه ة

رفع رأس ال الشركة
سيوان االستاذ إحدان بندوسة

22 شارع ع ر الخيام بوسجور ، 
20200، الدارالبيضاء املغرب

 RESERVES IMMOBILIERES
شركة املداه ة

 RUE 60 جعنوان مقرها اإلأت اعي
 D›Alger  - 20200 casablanca

.maroc
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 74799

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم  نون15  202  في     املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
أي  سرهم»   293.004.100,00»
إ 0  سرهم»    00.300.000» من 

  : عن طريق  سرهم»   393.304.100»

تقديم حصص نقدية أج عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 06 802.
902I

FLASH ECONOMIE

LOGIGROUP
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

LOGIGROUP
شركة ذات مدؤجلية محدجسة
رأس الها  000.000.  سرهم
 مقرها اإلأت اعي: 39 زنقة 

نورماندي الطابق 2 الشقة رقم 4 
-  الدار البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري 
264 21:

رفع رأس ال الشركة
للشركاء  العام  الج ع  ب قت�سى 
قرر رفع  يوليوز  202   06 املؤرخ في 
 410.000 ب بلغ  الشركة  رأس ال 
إ 0  سرهم   110.000 من  أي  سرهم 

000.000.  سرهم
جذلك عن طريق الخصم املباشر 

من حداب «امرباح املحتجزة
تعديل الفصول 6 ج 7 من النظام 

امسا�سي للشركة
النظام   ، لذلك  جفًقا   ، مراأعة 

امسا�سي للشركة
مال  رأس  فإن   ، جبالتا ي 
هو    LOGIGROUP SARL شركة 

1،000،000 سرهم
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن15  202 تحت رقم  79413
903I

FIDWAY CONSEIL

BILANOR EQUIPEMENTS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDWAY CONSEIL
 AVENUE ESSAADIYNE

 RESIDENCE L›OLIVIER 1er
 ETAGE APPT N°2 (EN FACE

 CAFE LA TERRASSE)، 50000،

MEKNES MAROC

 BILANOR EQUIPEMENTS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل 

بالدفلي رقم 74  النعيم 6 - 

10000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

137 1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  يونيو  202    0

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BILANOR EQUIPEMENTS

التصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

املخابز  تجهيزات  بيع   – جاالستي1اس 

جالحلويات – التجارة.

محل   : االأت اعي  املقر  عنوان 

بالدفلي رقم 74  النعيم 6 - 10000 

مكناس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : الديد نور الدين كنوز 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الحامل  كنوز،  نورالدين  الديد 

عدس  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
D704710 عنوانه(ا) رقم 14 النعيم 

1 10000 مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الحامل  كنوز،  نورالدين  الديد 

عدس  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
D704710 عنوانه(ا) رقم 14 النعيم 

1 10000 مكناس املغرب مدي1 جحيد 

للشركة ملدة غي1 محدجسة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   30 بتاريخ  التجارية ب كناس  
التجاري  السجل  رقم  تحت   202 

.137 1

904I

FLASH ECONOMIE

RIEGO CENTRE 

إعالن متعدس القرارات

RIEGO CENTRE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رأس الها:710.000.  سرهم

مقرها االأت اعي:27  زنقة الرا�سي 

الدالجي الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري: 

 0463 

تفويت الحصص االأت اعية

تحويل الشكل القانوني للشركة

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

عز  الديد  قام  غشت  202    9

ج  ,الديد أ ال عزجز   الدين عزجز 

الديدة فوزية عزجز بتفويت مج وع 

الحصص االأت اعية تنتمي إليهم في 
 RIEGO CENTRE شركة  مال  راس 

اي 7.100  حصة لشركة

املسجلة   »  MAGRI SER S.A  »

البيضاء  الدار  في  التجاري  بالسجل 

تحت رقم 47889

-تحويل الشكل القانوني للشركة 

من شركة ذات مدؤجلية محدجسة ا 0 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

ت ت إعاسة   ، نتيجة ملا جرس أعاله 

 » لشركة  امسا�سي  النظام  صياغة 

إ 0  شركة ذات   »  RIEGO CENTRE

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد
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 RIEGO» شركة  زالت   -ال 
مح د  الديد  يديرها   «CENTRE

عزجز بصفته املدي1 الوحيد.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن15  202 تحت رقم 793941.
901I

BOOLY SERVICES

بولي سيرفيس

إعالن متعدس القرارات

BOOLY SERVICES
 RDC NUMERO 19 LOT AMAL
 1 ، 28820، MOHAMMEDIA

MAROC
بو ي سي1فيس «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: الطابق 

امر�سي رقم 9 تجزئة اممل   - 
28820 املح دية املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 962

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 27 سأن15 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 
االأت اعي  املقر  نقل  رقم  قرار 
املقر  نقل  مايلي:  عل0  ينص  الذي   :
 ،   7 شارع  من  27  اإلأت اعي  
العليا   ، حدنية     ، املقاجمة  شارع 
إ 0  (املغرب)  املح دية   28830 في 
تجزئة أمل   ، 9 الطابق امر�سي رقم 

  في 28830 املح دية (املغرب)
قرار رقم تعديل الهدف اإلأت اعي 
: الذي ينص عل0 مايلي: تعديل غرض 
الرئي�سي  بالنشاط  لربطه  الشركة 
«غرض   ، لتصبح  للشركة  جالفعال 
الشركة سواء في املغرب أج في الخارج 
طرف  لحداب  أج  الخاص  لحدابها 
جتصدير  جاستي1اس  تصنيع    ، ثالث 
جتركيب  جنقل  جتدويق  جتشغيل 
جصيانة اآلالت الصناعية أج املركبات 
أج اآلالت ، جكذلك امأزاء جامللحقات 
بهذه  املتعلقة  جاملنتجات  جامسجات 
الدعم  اآلالت أج املركبات أج اآلالت. 

جالتحكم  جاملراقبة  جالتدريب  التقني 
في أي آلة أج معدة تدوقها الشركة 
بشكل   ، القيام  إ 0  باإلضافة  أم ال. 
معاملة  بأي   ، مباشر  غي1  أج  مباشر 
ذات  صناعية  أج  تجارية  أج  مالية 
طبيعة منقولة أج غي1 منقولة ، جالتي 
قد تكون مرتبطة بغرض الشركة أج 
أي �سيء مشابه أج ذي صلة جمن  جمن 

املحت ل أن يعزز توسع الشركة .
الذي ينص   : قرار رقم بيع أسهم 
إشعارجاملوافقة عل0 بيع  عل0 مايلي: 
 ( 1) عشر  لخ دة  مارتينيز  سانيال 
 ي لكها في شركة بو ي سي1فيس 

ً
سه ا

ج  سجبرج  أالن  كريدتيان  لصالح 
كريدتيان  بيع  عل0  إشعارجموافقة 
آالن سجبرج لخ دة جثالثين (31) من 
Bبو ي  في شركة  ي لكها  التي  امسهم 

سي1فيس لصالح سعيدة بومية
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل0  ينص  الذي   :03 رقم  بند 
في  سواء  الشركة  غرض  مايلي: 
املغرب أج في الخارج لحدابها الخاص 
تصنيع    ، ثالث  طرف  لحداب  أج 
جاستي1اس جتصدير جتشغيل جتدويق 
اآلالت  جصيانة  جتركيب  جنقل 
 ، اآلالت  أج  املركبات  أج  الصناعية 
جامسجات  جامللحقات  امأزاء  جكذلك 
أج  اآلالت  بهذه  املتعلقة  جاملنتجات 
التقني  الدعم  اآلالت.   أج  املركبات 
أي  في  جالتحكم  جاملراقبة  جالتدريب 
آلة أج معدة تدوقها الشركة أم ال. 
بشكل مباشر   ، باإلضافة إ 0 القيام 
مالية  معاملة  بأي   ، مباشر  غي1  أج 
طبيعة  ذات  صناعية  أج  تجارية  أج 
جالتي قد تكون   ، أج عقارية  منقولة 
مرتبطة بغرض الشركة أج أي �سيء 
مشابه أج ذي صلة جمن املحت ل أن 

تعزز التوسع في شركة. 
عل0  ينص  الذي   :04 رقم  بند 
مايلي: املقر اإلأت اعي يقع في الطابق 
 ، أمل    تجزئة    9 رقم  امر�سي  
ي كن  (املغرب).  املح دية   28830
نقلها إ 0 أي مكان آخر ساخل املغرب 

بقرار من املدي1.

عل0  ينص  الذي   :06 رقم  بند 
الشركة  مال  رأس  تحديد  مايلي:  
ألف  (مائة  سرهم    00.000 ب بلغ 
(مائة)    00 سرهم مغربي) مقدم إ 0 
سهم بقي ة 000  سرهم (ألف سرهم 
مغربي) لكل منها. يتم توزيع رأس املال 
،  كريدتيان سجبرج  عل0 النحو التا ي 
، 10 سهً ا ، سعيدة بومية 31 سهم  

ريان سجبرج 1  سهم.  
بند رقم 07: الذي ينص عل0 مايلي: 
يداهم الشركاء باملبلغ اإلأ ا ي نقًدا  
سرهم  ألف  (مائة  سرهم    00000
مال  رأس  سفع  يتم  لذلك  مغربي). 
الشركة بالكامل جتوزيعه عل0 النحو 
 10000  ، كريدتيان سي15ج    ، التا ي 
31000 سرهم   ، سعيدة بومية  سرهم 

ريان سجبرج 1000  سرهم.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  6 بتاريخ  باملح دية   االبتدائية 

غشت  202 تحت رقم 769 .

906I

FLASH ECONOMIE

E S C O D

إعالن متعدس القرارات

E S C O D
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رأس الها:1.000.000 سرهم

مقرها االأت اعي:9 زنقة مجاهد  
الشنقيطي الدار البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري: 
90113

تفويت الحصص االأت اعية
تحويل الشكل القانوني للشركة

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
9  غشت  202 قام الديد عز الدين 
الديدة  ج  عزجز  طارق  عزجز,الديد 
حورية عبد اللطيف بتفويت مج وع 
إليهم  تنتمي  االأت اعية  الحصص 
أي     ESCOD شركة  مال  راس  في 
 MAGRI  » لشركة  حصة   10.000
املسجلة بالسجل التجاري   »  SER S
في الدار البيضاء تحت رقم 47889.

-تحويل الشكل القانوني للشركة 

من شركة ذات مدؤجلية محدجسة ا 0 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

ت ت إعاسة   ، نتيجة ملا جرس أعاله 

لشركة  امسا�سي  النظام  صياغة 

«ESCOD» إ 0  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

 »  ESCOD  » شركة  زالت   -ال 

مح د عزجز بصفته  يديرها الديد  

املدي1 الوحيد.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

  4 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن15  202 تحت رقم 792628

907I

FLASH ECONOMIE

ISGA FES

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي1 أديد للشركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ISGA FES   شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 277 شارع 

بئ1 انزران معاريف  - 20000 الدار 

البيضاء  املغرب.

تعيين مدي1 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 3018 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تعيين  نون15  202  املؤرخ في  0 

الديد(ة)  للشركة  أديد  مدي1 

شتيوي توحيد  ك دي1 آخر

تبعا لقبول استقالة املدي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 201 80.

908I
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FLASH ECONOMIE

ISGA RABAT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي1 أديد للشركة

ISGA RABAT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها:00000 1 سرهم

مقرها االأت اعي :277 شارع بئ1 

انزران معاريف الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري 

 8094 :

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ بتاريخ  0 نون15  202 قرر ما 

يلي :

تعيين مدي1 أديد للشركة الديد 

مح د  الديد  مكان  شتيوي  توحيد 

سيوري ج الديد س ي1 امين سيوري

النظام  من    7 الفصل  تعديل 

امسا�سي للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون15  202 تحت رقم 206 80.

909I

FLASH ECONOMIE

ISGA MARRAKECH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي1 أديد للشركة

ISGA MARRAKECH

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها:1800000 سرهم

مقرها االأت اعي :مركز الدراسة 

جالبحث مريم الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري 

  3273:

العاسي  العام  الج ع  ب قت�سى 

املؤرخ بتاريخ  0 نون15  202 قرر ما 

يلي :

:تعيين مدي1 أديد للشركة الديد 

توحيد شتيوي مكان

الديد مح د سيوري-

الديد س ي1امين سيوري-

-الديد خالد بنزاكور.

الديد عث ان بنداعوس-
النظام  من  الفصل     تعديل 

امسا�سي للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون15  202 تحت رقم 207 80.
9 0I

FISCOFISC

شركة كازون سانتيتيك دي 
ماروك «صوكازيم»
إعالن متعدس القرارات

FISCOFISC
 RESIDENCE BADR BD

 MOHAMED V DEUXIEME
 ETAGE N62 FES ، 30000، FES

MAROC
شركة كازجن سانتيتيك سي مارجك 
«صوكازيم» «شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 2 

إقامة الفصيلة شقة   شارع اإلسراء 
حي اممل طريق صفرج - 30000 

فاس املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4497 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 26 أكتوبر  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل0  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
ت ت املوافقة عل0 هبة أ يع  مايلي: 
امل لوكة  اإلأت اعية  الحصص 
الديد  لفائدة  تورية  ابرقي  للديدة 
ج نتيجة لذلك تحول  حجاج ك ال، 
القانوني للشركة من شركة  الشكل 
إ 0 شركة  ذات املدؤجلية املحدجسة 
ذات  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

الشريك الوحيد
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
الذي ينص عل0   :7 ج   6 بند رقم 
للشركة  اإلأت اعي  الرأس ال  مايلي: 
سرهم   3.000.000،00 في  محدسة 
مقد ة إ 0  30.000حصة إأت اعية 
الواحدة  للحصة  00 سرهم  ب  

الوحيد  الشريك  طرف  من  م لوكة 

الديد حجاج ك ال

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 1386.

9  I

STE FICOGES SARL AU

النجاح.كوم
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

STE FICOGES SARL AU

 BOITE POSTALE 35 POSTE

 PRINCIPALE VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC

النجاح.كوم شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 804 

تجزئة املنصور شارع مح د 

الداسس  - 10000 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.43709

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 04 أكتوبر  202 تقرر حل 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

مبلغ  النجاح.كوم   الوحيد  الشريك 

جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 

مقرها اإلأت اعي 804 تجزئة املنصور 

 10000  - الداسس   مح د  شارع 

االزمة   : ل  نتيجة  املغرب  مكناس 

الكبي1ة التي يعرفها هدا امليدان.

 804 ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

تجزئة املنصور شارع مح د الداسس  

املغرب 10000 مكناس املغرب. 

ج عين:

ج  القر�سي  عزيزة    الديد(ة) 

804 تجزئة املنصور شارع  عنوانه(ا) 

مكناس   10000 الداسس   مح د 

املغرب ك صفي (ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   21 بتاريخ  ب كناس   التجارية 

 202 تحت رقم 398.

9 2I

FIDUCIAIRE BILAL

 INTERNATIONAL

PERSPECTIVES PRIVE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL

 BP S64 MEKNES PRINCIPAL

 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc

 INTERNATIONAL

PERSPECTIVES PRIVE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي قبو 

الطابق امجل ج التاني ع ارة 

لوسيان شارع عالل بن عبد هللا حي 

أببوضرجم املدينة الجديدة - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

70469

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون  سأن15  202   02

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

متبوعة  الشركة  تد ية 

ب ختصر  اإلقتضاء  عند 

 INTERNATIONAL  : تد يتها 

.PERSPECTIVES PRIVE

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لللغات.
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قبو   : االأت اعي  املقر  عنوان 

ع ارة  التاني  ج  امجل  الطابق 

لوسيان شارع عالل بن عبد هللا حي 

أببوضرجم املدينة الجديدة - 30000 

فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
امزهاري  الفيال ي  اسية  الديدة 

سرهم   10.000 حصة بقي ة   100   :

للحصة .
الديدة خديجة الفيال ي امزهري 

سرهم   10.000 حصة بقي ة   100   :

للحصة .
امزهري  الفيال ي  مرية  الديدة 

سرهم   10.000 حصة بقي ة   100   :

للحصة .
امزهري  الفيال ي  رشيدة  الديدة 

سرهم   10.000 حصة بقي ة   100   :

للحصة .
الديد عبد العزيز الفيال ي امزهري 

  00.000 بقي ة  حصة    .000   :

سرهم للحصة .
الديد املصطفى الفيال ي امزهري 

  00.000 بقي ة  حصة    .000   :

سرهم للحصة .

الفيال ي  اللطيف  عبد  الديد 

بقي ة  حصة    .000   : امزهري 

00.000  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
امزهاري  الفيال ي  اسية  الديدة 

عنوانه(ا) اقامة العالية شارع الجيش 

امللكي ج.ج 10000 مكناس املغرب.
الديدة خديجة الفيال ي امزهري 

شقة  العربي  اقامة    2 عنوانه(ا) 
مكناس   10000 م.ج  سبو  زنقة   8

املغرب.
امزهري  الفيال ي  مرية  الديدة 

عنوانه(ا) اقامة اسم ع ارة الف شقة 

شارع اممي1 موالي عبد هللا م.ج    1

10000 مكناس املغرب.

امزهري  الفيال ي  رشيدة  الديدة 

3 اقامة العالية شارع  عنوانه(ا) رقم 

مكناس   10000 ج.ج  امللكي  الجيش 

املغرب.

الفيال ي  العزيز  عبد  الديد 

اقامة   9 شقة  عنوانه(ا)  امزهري 

شارع الجيش امللكي م.ج   2 الغفران 

10000 مكناس املغرب.
الديد املصطفى الفيال ي امزهري 

3 اقامة العالية شارع  عنوانه(ا) رقم 

مكناس   10000 ج.ج  امللكي  الجيش 

املغرب.

الفيال ي  اللطيف  عبد  الديد 

امزهري عنوانه(ا)  3 زنقة مصطفى 

 20000   2 شقة  ط2  املنفلوطي 

البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الفيال ي  اللطيف  عبد  الديد 

امزهري عنوانه(ا)  3 زنقة مصطفى 

 20000   2 شقة  ط2  املنفلوطي 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15  بتاريخ  0  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 1440.

9 3I

rochdi conseil

JAH LAALI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

rochdi conseil

تجزئة القوات املداعدة رقم 43  

العيون ، 70000، العيون املغرب

JAH LAALI شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

مدينة الوحدة بلوك س رقم 9 3 
االعيون العيون 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

 رقم التقييد في السجل التجاري : 

39 43

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون  سأن15  202   0 

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 JAH  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LAALI

تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت جاالعراس.

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 3 9 رقم  س  بلوك  الوحدة  مدينة 

العيون   70000 العيون  االعيون 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديدة الشفيك خديجة :  000.  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

خديجة  الشفيك  الديدة 

رقم  4  الكرجان  زنقة  عنوانه(ا) 

العيون   70000 العيون  املدي1ة  حي 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

خديجة  الشفيك  الديدة 

رقم  4  الكرجان  زنقة  عنوانه(ا) 

العيون   70000 العيون  املدي1ة  حي 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ  0 سأن15 

 202 تحت رقم 3662.

9 4I

ائت انية الشريفي مبارك

شركة اكلومي1ا.ام بى 

STE AGLOUMIRA.MB
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت انية الشريفي مبارك

حي الرأافاهلل بلوك س الزنقة 01 

رقم 03 كل يم ، 000 8، كل يم 

املعرب

 STE شركة اكلومي1ا.ام بى

AGLOUMIRA.MB  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الحي 

االساري اسا - 0 0 8 اسا  املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3783

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   03

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

شركة   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

STE AGLOUMIRA. بى  اكلومي1ا.ام 

. MB

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة اج البناء  

بيع لوازم املكاتب بالتقديط

الحي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

االساري اسا - 0 0 8 اسا  املغرب .

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

2.000.000 سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
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الديد مح د الشويعر  عنوانه(ا) 
 8 000 2 ح0 الدعديين كل يم   رقم 

كل يم  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد مح د الشويعر  عنوانه(ا) 
 8 000 2 ح0 الدعديين كل يم   رقم 

كل يم  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   24 بتاريخ  بكل يم   االبتدائية 

 202 تحت رقم 408/2021.
9 1I

ZEM Finances SARL

حارس اوبتيكال
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZEM Finances SARL
 Rue Gibraltar, Rés. Andalous

 1er étage N°14، 90010،
TANGER MAROC

حارس اجبتيكال شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 46  زنقة 
ابن عرضون ال15انص   تجزئة 732 

الطابق الدفلي 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2 391

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   02
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
: حارس  ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

اجبتيكال.
غرض الشركة بإيجاز : أساء أ يع 

الخدمات البصرية ،

تدويق جإصالح اإلطارات ،
أساء خدمات التج يع ،

الالصقة  العدسات  تدويق 
الش دية  جالنظارات  جاإلطارات 

جالعدسات التصحيحية،
  46  : االأت اعي  املقر  عنوان 
تجزئة  زنقة ابن عرضون ال15انص   
طنجة   90000 الطابق الدفلي   732

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 20.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد حارس زكرياء :  200 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد حارس زكرياء عنوانه(ا) 3  
آسفي    0000 بلوك  0 حي الرياض 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد حارس زكرياء عنوانه(ا) 3  
آسفي    0000 بلوك  0 حي الرياض 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   02 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 247484.
9 6I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

AF MANAGEMENT HOTELS
شركة املداه ة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـقـة قــدمــاء الــ ــراكـــشـيــيـن مــكــتــب 

رقـــم  4 أليز ، 40000، مراكش 
املغرب

 AF MANAGEMENT HOTELS
شركة املداه ة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زاجية شارع 
الحدن الثاني ج مح د الداسس 
مراكش - 40000 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.48699

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 6  نون15  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
«زاجية شارع الحدن الثاني ج مح د 
مراكش   40000  - الداسس مراكش 
الكريم  عبد  «شارع  إ 0  املغرب» 
الطابق  28إي ان  ع ارة  الخطابي 
الثاني  رقم الشقة 47 مكتب رقم 0  

مراكش - 40000 مراكش  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   30 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 30086 .
9 7I

KB ECO IMPORT EXPORT

MK FIRST IMPORT EXPORT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KB ECO IMPORT EXPORT
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 MK FIRST IMPORT EXPORT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

مدلم تجزئة بوكار الطابق 3 شقة 
رقم 4  باب سكالة - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 207  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   01
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 MK  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FIRST IMPORT EXPORT
 ، لتجارة   : غرض الشركة بإيجاز 

أ يع أنواع اآلالت  

تصدير جآستي1اس

نقل البظائع .

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

شقة   3 الطابق  بوكار  تجزئة  مدلم 
40000 مراكش  4  باب سكالة -  رقم 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  00   : خربو�سي  مهدي  الديد 

حصة بقي ة 000.  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد مهدي خربو�سي عنوانه(ا) 

سبع الش ا ي   38 سرب جلد زبي1 رقم 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد مهدي خربو�سي عنوانه(ا) 

سبع الش ا ي   38 سرب جلد زبي1 رقم 

مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   29 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 30030 .

9 8I

bercy conseils

FOOD-AND-CO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

bercy conseils

 APPT 13 IMM 6 COMPLEXE MY

 ISMAIL V.N ، 50000، meknes

maroc

FOOD-AND-CO شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

 RDC DE جعنوان مقرها اإلأت اعي

 LA RESIDENCE MALAK 1, N°8,

 AV DES FAR - 50000 MEKNES

.MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.424 3
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ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  ماي  202   07 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

تفويت الديد (ة) املهدي  اليازسي 

أصل  من  اأت اعية  حصة   7.100

(ة)  الديد  لفائدة   حصة   20.000

مح د أمين  بلبشي1 بتاريخ 22 أكتوبر 

.202 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

22 أكتوبر  بتاريخ  التجارية ب كناس  

 202 تحت رقم 4119.

9 9I

YF CONSULTING SERVICES

KH TECH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES

 RUE ABOUTAMAM N2

 BUREAU N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC

KH TECH شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 19 إقامة 

موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 

العزيز رقم 4 القنيطرة. - 4000  

القنيطرة. املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

63379

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   26

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 KH  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TECH

غرض الشركة بإيجاز : تاأرلوازم 
الهاتف النقال أج الثابت ، تاأر أأهزة 
املعلوميات ، مقاجل أشغال مختلفة.

عنوان املقر االأت اعي : 19 إقامة 
موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 
  4000  - القنيطرة.   4 رقم  العزيز 

القنيطرة. املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : الكحل  رشيد  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  الكحل  رشيد  الديد 
17  بلوك ف اجالس اجأيه القنيطرة. 

4000  القنيطرة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  الكحل  رشيد  الديد 
17  بلوك ف اجالس اجأيه القنيطرة. 

4000  القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  بالقنيطرة   االبتدائية 

سأن15  202 تحت رقم 3 892.
920I

STE BABOUZID

SAHARA IT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE MEKKA 1er ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
SAHARA IT شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الوحدة مج وعة E رقم 8 8 العيون 
العيون 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38999

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    1
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SAHARA IT
غرض الشركة بإيجاز : تكنولوأيا 

املعلوماتية .
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الوحدة مج وعة E رقم 8 8 العيون 

العيون 70000 العيون املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : حنيني  مريم  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
  000  : حنيني  مريم  الديدة 

بقي ة 00  سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  حنيني  مريم  الديدة 

العيون 70000 العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  حنيني  مريم  الديدة 

العيون 70000 العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   23 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 202 تحت رقم  310.
92 I

 FIDUCIAIRE ASSISTANCE EL   ا ئت انية الحراش

HARACHE

AMARIS LEATHER SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE   ا ئت انية الحراش
ASSISTANCE EL HARACHE

 27 شارع ح ان الفطواكي سيدي 
يوسف بن علي مراكش ، 40000، 

مراكش املغرب
AMARIS LEATHER SARL  شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي املكتب 

رقم 2 سجار بال أ اعة الويدان 
الشويطر مراكش - 10 40 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 20701
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   21
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. AMARIS LEATHER SARL
- صناعة   : غرض الشركة بإيجاز 

املنتوأات الجلدية ، 
- البيع بالج لة للجلدج املنتوأات 

الجلدية (تاأر)
لل نتوأات  تصدير  ج  استي1اس   -

الجلدية.
املكتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الويدان  أ اعة  بال  سجار   2 رقم 
مراكش   40 10  - الشويطر مراكش 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
240 حصة    : الديد منعم اح د 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديد منعم يوسف :  280 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديد البوخري�سي مح د :  240 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
  : مح د  بوي كاين  ايت  الديد 
240 حصة بقي ة 00  سرهم للحصة 
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  اح د  منعم  الديد 
 X  21 RES CAMUS 19610 فرندا
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VILLENEUVE 19610 فرندا.

عنوانه(ا)  يوسف  منعم  الديد 
سيبع  رقم  2  تدلطانت  تجزءة 

مراكش 10 40 مراكش املغرب.
مح د  البوخري�سي  الديد 
رقم  الكبي1  الجامع  سرب  عنوانه(ا) 
مراكش   40 10 سيبع مراكش     2

املغرب.
مح د  بوي كاين  ايت  الديد 
سعاسة    90 3 بلوك  عنوانه(ا) 

مراكش 40010  مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  يوسف  منعم  الديد 
سيبع  رقم  2  تدلطانت  تجزءة 

مراكش 10 40 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   29 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 30027 .
922I

AG FINANCE CONSULT

ANISSE PRIVE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

AG FINANCE CONSULT
  1RUE DE CHAMPIGNY

 RESIDENCE ABDELLATIF 6
 EME ETAGE CASA casablnaca،
20300، CASABLANCA MAROC

ANISSE PRIVE شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ب-10  
48  شارع الشفشاجني , عين الدبع 

, الدار البيضاء - 20210 الدار 
البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.397 37
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 27 أبريل  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 , الشفشاجني  شارع    48 «ب-10  
عين الدبع , الدار البيضاء - 20210 
شارع   » إ 0  املغرب»  البيضاء  الدار 

عين  اممان,  إقامة   , سي ون  ج  شو 

الدبع, الدار البيضاء - 20210 الدار 

البيضاء  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  0  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 802606.

923I

SOLUCIA EXPERTISE

MS SHOPPING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC

MS SHOPPING شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم    

زنقة عزيز بالل الطابق الخامس, 

املعاريف - 20330 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

124407

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون  أكتوبر  202   26

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 MS  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SHOPPING

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة.

رقم      : عنوان املقر االأت اعي 
الخامس,  الطابق  بالل  عزيز  زنقة 
البيضاء  الدار   20330  - املعاريف 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد عبد املجيد سهيل :  000.  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
سهيل  املجيد  عبد  الديد 
اقامة ناسية ع ارة ف رقم  عنوانه(ا) 

6  20000 الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
سهيل  املجيد  عبد  الديد 
اقامة ناسية ع ارة ف رقم  عنوانه(ا) 

6  20000 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 802712.

924I

COMPTAFFAIRES

LOGIBAM›S
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

LOGIBAM›S شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 
4 الطابق الدفلي اسافة أزء 

س الشالالت املح دية املح دية 
20800 املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون  أكتوبر  202   2 

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LOGIBAM’S

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحداب  للبضائع  الدج ي  ج  الوطني 

الغي1

مقاجل بناء.

رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 

س  أزء  اسافة  الدفلي  الطابق   4

الشالالت املح دية املح دية 20800 

املح دية املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 -

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد بن بامو مح اس عنوانه(ا) 

املح دية   629 رقم  الشالل  تجزئة 

20800 املح دية املغرب.

بامو مح د عنوانه(ا)  الديد بن 

 20800 بوعنان  الخطاب  بنت  حي 

املح دية املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد بن بامو مح اس عنوانه(ا) 

املح دية   629 رقم  الشالل  تجزئة 

20800 املح دية املغرب

بامو مح د عنوانه(ا)  الديد بن 

 20800 بوعنان  الخطاب  بنت  حي 

املح دية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملح دية  بتاريخ 29 نون15 

 202 تحت رقم 2412.

921I



عدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202)الجريدة الرسمية   24584

FIDUCIAIRE AL BARAKA

KIRALMA

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIAIRE AL BARAKA

 RES LES CHAMPS CENTER

 165 DB ABDELMOUMEN

 IMM  B ETG 4 N° 5 ، 20220،

CASABLANCA MAROC

KIRALMA شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي املي1اج 

سانت1 حي املدتشفيات زاجية شارع 

عبد املومن جأنوال الدار البيضاء - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.110 7

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 3  نون15  202 ت ت إضافة 

إ 0 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :

مدتحضرات  جتوزيع  استي1اس   -

النظافة  جمنتجات  التج يل 

الشخصية.

- استي1اس املواس امجلية املخصصة 

التج يل  مدتحضرات  لصناعة 

جمنتجات النظافة الشخصية.

- استي1اس جتصدير جتصنيع جتخزين 

التج يل  مدتحضرات  جتوزيع  جبيع 

 
ً
جمنتجات النظافة الشخصية محليا

عل0 شكل منتجات تامة الصنع جشبه 

نهائية.

- استي1اس جتصدير جتخزين جتوزيع 

املواس امجلية جاملدخالت املدتخدمة 

التج يل  مدتحضرات  صناعة  في 

جمنتجات النظافة الشخصية..

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

بتاريخ  0  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 802110.

926I

FIDUCIAIRE AL BARAKA

COMED
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE AL BARAKA
 RES LES CHAMPS CENTER
 165 DB ABDELMOUMEN

 IMM  B ETG 4 N° 5 ، 20220،
CASABLANCA MAROC

COMED شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

 RDC LOT جعنوان مقرها اإلأت اعي
 KADIRIYA LOT 38 ET 39 HAY

 EL HASSANI LISSASFA - 20000
الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.118  
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  نون15  202   08 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
جساس بن كي1ان  (ة)  تفويت الديد 
حصة اأت اعية من أصل    4.000
(ة)  الديد  لفائدة   حصة    4.000
نون15   08 بتاريخ  مريني  الواحد  عبد 

.202 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
بتاريخ  0  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم  80211.
927I

socogese

 MAJMOUAT ATTAWFIQ»
«LIL BINAE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

socogese
 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès
Maroc

 MAJMOUAT ATTAWFIQ LIL»
BINAE» شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 36 
الطابق 2 زنقة 3 تجزئة الراشيدية  - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

70467

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    0

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 MAJMOUAT ATTAWFIQ LIL»

.«BINAE

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري، مجزئ، التصدير.
 36 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
الطابق 2 زنقة 3 تجزئة الراشيدية  - 

30000 فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

00.000,00  سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : حجيج  محدن  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

  000  : حجيج  محدن  الديد 

بقي ة 00  سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  حجيج  محدن  الديد 

 30000 اي وزار  طريق  أحد  تجزئة 

فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  حجيج  محدن  الديد 

 30000 اي وزار  طريق  أحد  تجزئة 

فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15  بتاريخ  0  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 2021/5436.

928I

COMPTACOMPTE

R N A SERVICES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

COMPTACOMPTE
 BD MLY ABDELAZIZ ET 86 BIS
 AV MLY ABDERRAHMAN 39
 ,26 RUE ABI ZARA mly IMM
E BUR N 3، 14000، القنيطرة 

املغرب
R N A SERVICES  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 61 
مكتب رقم   اقامة خديجة زنقة 
لبنان - 4000  القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

63 43
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   02
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 R N A اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : 

. SERVICES
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التنظيف 
أشغال البناء جأشغال مختلفة.

 61 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
زنقة  خديجة  اقامة  رقم    مكتب 

لبنان - 4000  القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : العيان  أيوب  الديد 
حصة بقي ة 00.000  سرهم للحصة 
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد ايوب العيان عنوانه(ا) رقم 
عين العوسة  حي النصر قطاع     37

20700 ت ارة املغرب.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد أيوب العيان عنوانه(ا) رقم 

عين العوسة  حي النصر قطاع     37

20700 ت ارة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ    نون15 

 202 تحت رقم 88988.

929I

SOCAGECOM SARL

تيكنو بنو االخالص
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOCAGECOM SARL

24 زنقة الشيخ شعيب الدكا ي سرب 

الجامع قرب مسجد العتيق 24 زنقة 

الشيخ شعيب الدكا ي سرب الجامع 

قرب مسجد العتيق، 21000، 

خريبكة املغرب

تيكنو بنو االخالص شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 27 شارع 

املقاجمة  - 21000 خريبكة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 073

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون15  202    1 املؤرخ في 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد تيكنو بنو االخالص  

سرهم    00.000 رأس الها  مبلغ 

شارع   27 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

املغرب  خريبكة   21000  - املقاجمة  

نتيجة ل : حل الشركة.

ج حدس مقر التصفية ب 27 شارع 

املقاجمة  - 21000 خريبكة املغرب. 

ج عين:

الديد(ة) املهدي  سجم  ج عنوانه(ا) 

خريبكة   21000  2 الداخلة  حي   68

املغرب ك صفي (ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة  بتاريخ  0 سأن15 

 202 تحت رقم 178.

930I

FLASH ECONOMIE

SHARED SYSTEM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

SHARED SYSTEM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها : 200.000 سرهم
املولد  :إقامة  اإلأت اعي  مقرها 
الدار  معرجف  سيدي  س2-04  رقم 

البيضاء
رفع رأس ال الشركة

العام  الج ع  ملقت�سى  تبعا 
ابريل   01 بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي 

3 20 قرر الشركاء ما يلي :
ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
200.000,00 سرهم أي من 200.000 

سرهم ا 0 400.000 سرهم
جذلك عن طريق إنشاء ألفي سهم  
ليتم   ، بقي ة مائة سرهم لكل منه ا 
االكتتاب جاإلفراج عنها بالكامل نقًدا 
عند االكتتاب من قبل الشركاء ، جالتي 
تم سفع املبلغ بالكامل ، جفًقا للقانون 
نيابة  حداب  محظور  رصيد  إ 0   ،
املال  رأس  تحديد  تم  الشركة.  عن 
 400.000.00) بأربع ائة ألف سرهم 
سرهم) مقد ة إ 0 4000 سهم بقي ة 
مدفوعة   ، منها  لكل  سرهم    00.00

بالكامل عل0 النحو التا ي:
-الديد عبد الرزاق سحاني 3800 

حصة
 200 امغار  بن  نورة  -الديدة 

حصة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
  7 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ابريل 3 20 تحت رقم 660 12

93 I

خ15ة  الشرق

 SAGTEL COMPANY

MORROCCO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

خ15ة  الشرق

49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم 3 بركان 49 شارع 

البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب

 SAGTEL COMPANY

MORROCCO شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة(في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 28 طريق 

جأدة حي الداخلة بركان - 63300 

بركان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66 1

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

أكتوبر  202   04 في  املؤرخ 

املدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 

 SAGTEL COMPANY املحدجسة 

رأس الها  مبلغ    MORROCCO

مقرها  جعنوان  سرهم    00.000

حي  جأدة  طريق   28 اإلأت اعي 

الداخلة بركان - 63300 بركان املغرب 

الشركة عل0  توفر  لعدم   : ل  نتيجة 

االمكانيات املالية الك ال النشاط.

ج حدس مقر التصفية ب 28 طريق 

 63300  - بركان  الداخلة  حي  جأدة 

بركان املغرب. 

ج عين:

الديد(ة) زجهي1  طيبي ج عنوانه(ا) 

بركان  اللي ون  حي  برجكدال  شارع 

(ة)  ك صفي  املغرب  بركان   63300

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15  بتاريخ  0  ب15كان   االبتدائية 

 202 تحت رقم 628/2021.
932I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

3MAY TRAVAUX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة
 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING
رقم 8 الطابق 1 الشقة 9 اقامة 

الحرية شارع فلدطين ، 30000، 
فاس املغرب

3MAY TRAVAUX شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 0  
زنقة مشرجع بالقصي1ي  االطلس 

فاس - 30000 فاس املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.41829

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2020 شتن15   23 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم»    .200.000»
«000.000.  سرهم» إ 0 «2.200.000 
تقديم حصص    : عن طريق  سرهم» 

نقدية أج عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   01 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 تحت رقم 3 29.
933I

CABINET S2S CONSULTING

 WAFAE NATURE
COSMETIQUE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
CABINET S2S CONSULTING

 CASABLANCA, BD AL QODS,
 RES AMINA 5, OULAD TALB,

 QUARTIER EL OMARIYA, LOT
 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC
 WAFAE NATURE COSMETIQUE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
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ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 30 شارع 
رحال املدكيني الطابق 2 الرقم 1 - 

23300 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

123709

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   01

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.WAFAE NATURE COSMETIQUE

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مدتحضرات التج يل.

30 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
 -  1 الرقم   2 رحال املدكيني الطابق 

23300 البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : موأوس  ك ال  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد ك ال موأوس عنوانه(ا) حي 
الدالمة   زنقة 01  رقم 3   33200 

اليضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد ك ال موأوس عنوانه(ا) حي 
الدالمة   زنقة 01  رقم 3  33200 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 1 9 80.

934I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

NA-NCI IMMOBILIER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ETUDE MAITRE AZZOUZ
BAZZAOUI

 AV SAYED KOTB ANGLE
 SHIKOVSKI RES JOUBA B

ETAGE 1 N° 5 ، 90000، طنجة 
(املغرب)

NA-NCI IMMOBILIER شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

املجد القطعة رقم 342 زنقة   رقم 
  - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 223 1

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202     
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
NA-  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NCI IMMOBILIER
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم  زنقة     342 املجد القطعة رقم 

  - 90000 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد مني1 ال15كة :  000.  حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ال15كة  مني1  الديد 
زنقة   342 تجزئة املجد القطعة رقم 

  رقم   90000 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  ال15كة  مني1  الديد 
زنقة   342 تجزئة املجد القطعة رقم 

  رقم   90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15  بتاريخ  0  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 0143 .

931I

FMJE

 GITE FOREST  شركة 
TAGUEROUMT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FMJE

 Plate-forme d›écoute

 d›orientation et

 d›accompagnement route

 Meknès hay taj rue 203 Ain

 kadouss Fès ، 30000، FES

MAROC

 GITE FOREST  شركة 

TAGUEROUMT شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سائرة ازرج 

قبيلة اركالجن - 00 13 ازرج املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 661

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  شتن15  202   2 

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء ب ختصر تد يتها :  شركة  

.GITE FOREST TAGUEROUMT

االقامة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عل0  االقامة  من  جغي1ها  الدياحية 

املدى القصي1 جتقديم الطعام.

عنوان املقر االأت اعي : سائرة ازرج 

قبيلة اركالجن - 00 13 ازرج املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 64.100 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  أ ال  النوا ي  الديد 

ازرج   13 00 ايت فاصكا بن ص يم 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  أ ال  النوا ي  الديد 

ازرج   13 00 ايت فاصكا بن ص يم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   29 بتاريخ  بازرج   االبتدائية 

 202 تحت رقم 337.

936I

NIAMATE COPMTA

STRATEGYKA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

NIAMATE COPMTA

 AVENUE HASSAN 2 RES ILHAM

 IMM A TEMARA MALL APPT N

1.2، 12000، TEMARA MAROC

STRATEGYKA شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 

30 شقة رقم 8 زنقة موالي اح د 

الوكيلي حدان الرباط - 0000  

الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 



24587 الجريدة الرسميةعدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 16287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  شتن15  202   24

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.STRATEGYKA

غرض الشركة بإيجاز : االستشارة 

االسارية.

ع ارة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
اح د  موالي  زنقة   8 رقم  شقة   30

  0000  - الرباط  حدان  الوكيلي 

الرباط املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 100   : اس ر  كري ة  الديدة 

حصة بقي ة 10.000 سرهم للحصة .

الديد مح د ياسين قليبي :  100 

حصة بقي ة 10.000 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  اس ر  كري ة  الديدة 

بوزنيقة 3072  بوزنيقة املغرب.

قليبي  ياسين  مح د  الديد 

الرباط    0000 الرباط  عنوانه(ا) 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

قليبي  ياسين  مح د  الديد 

الرباط    0000 الرباط  عنوانه(ا) 

املغرب

عنوانه(ا)  اس ر  كري ة  الديدة 

بوزنيقة 3072  بوزنيقة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15  بتاريخ  0  التجارية بالرباط  

 202 تحت رقم 74 20 .

937I

cherkaouaudit

KOFFAT ACHAMAL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cherkaouaudit
 bd moulay youssef résidence
 yassine 2  1er etage ، 90010،

tanger maroc
KOFFAT ACHAMAL شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي مج ع 

القواسم، الشطر 2, املج وعة 1, 
رقم 14 , الطابق امر�سي - 000 9 

طنجة امل لكة املغربية
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2 929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   02
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KOFFAT ACHAMAL
ميني   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ماركت.
مج ع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 ,1 املج وعة   ,2 الشطر  القواسم، 
 9 000  - الطابق امر�سي   , 14 رقم 

طنجة امل لكة املغربية.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
حصة    00   : الديد ميلوس اكنو 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  اكنو  ميلوس  الديد 
امل لكة  طنجة   9 000 طنجة 

املغربية.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  اكنو  ميلوس  الديد 
امل لكة  طنجة   9 000 اكنو  ميلوس 

املغربية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    7 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 248012.
938I

مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز موثق

PADEMA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

مالءمة النظام امسا�سي للشركة

مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز 
موثق

الدار البيضاء شارع 2 مارس زنقة 
امدت1سام ع ارة 6 الرقم 6 - الطابق 

2 ، 20490، الدار البيضاء املغرب
PADEMA «شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: جأدة، 
إقامة فرح شارع مح د 1 الطابق 

االر�سي - - جأدة املغرب.
«مالءمة النظام امسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 7663
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في  2 يونيو  202
امسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
 - القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 
تفويت حصص اأت اعية من الديد 
لحبيب العلج إ 0 الديدة حياة العلج.
تفويت حصص اأت اعية من   -
عبد  الديد  إ 0  العلج  عالل  الديد 

الرح ان العلج.
- املصاسقة عل0 تفويت الحصص 

االأت اعية.
الجديد  الشريك  عل0  املوافقة   -

للشركة الديد عبد الرح ان العلج.
ج  العلج  عالل  الديد  تأكيد   -
الديد مح د الزين العلج ك دي1ين 

مقت1نين.

- تقويم رأس ال الجديد للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون15    9 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

 202 تحت رقم 3984.
939I

JIYAR JAOUAD

NARANJA CAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي1 أديد للشركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC
NARANJA CAR  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي  رقم 
43 زنقة االخوة حي املجد بركان - 

63300 بركان املغرب.
تعيين مدي1 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7433

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم تعيين  نون15  202   24 املؤرخ في 
مدي1 أديد للشركة الديد(ة) اع ارة 

حدام  ك دي1 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15  بتاريخ  0  ب15كان   االبتدائية 

 202 تحت رقم 686/2021.
940I

UGGC

LN Optic
إعالن متعدس القرارات

UGGC
 BOULEVARD AL MASSIRA 97

 AL KHADRA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

LN Optic «شركة  املداه ة»
جعنوان مقرها االأت اعي: سانتا 

كالرا 4  شارع كيندي - -  طنجة  
املغرب.
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«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: -.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 1  نون15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل0  ينص  الذي  رقم  :  قرار 

اأت اع  ملحضر  جفًقا  مايلي: 

في  املشت1كة  الع ومية  الج عية 

عل0  كان  فقد   ، نوف 15  202    1

استقالة الديد  ـ   جأه الخصوص:  

لوسجفيك ماثيو جالديد توماس في1سير 

قرر تعيين  ـ   ، من مهامه ا ك دي1ين 

اعتباًرا من   ، مجلس اإلسارة  أعضاء 

سنوات تنتهي   (6) ملدة ست   ، اليوم 

لل صاسقة  في نهاية االأت اع العام  

عل0 حدابات الدنة املالية املنتهية في 

 3 سيد 15 2026 ، الديد ألكديس 

ـ  سريوش  أمينة  الديدة  ج  إيونين 

مالحظة أن جضعية  الشركة أقل من 

ربع رأس مالها جقرار عدم حل الشركة 

ج مواصلة نشاطها.

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

جفًقا ملحضر اأت اع مجلس اإلسارة 

1  نوف 15  202 ، تم تحديد  بتاريخ 

استقالة الديد لوسجفيك  ـ   ما يلي:  

ماتيو من مهامه كرئيس ملجلس اإلسارة 

اعتباًرا من 1  نوف 15  202 ـ اختيار 

رئيس  يتوالها  التي  العامة  اإلسارة 

التنفيذي  جالرئيس  اإلسارة  مجلس 

جتعيين  (يتم الج ع بين الوظيفتين) 

اإلسارة  مجلس  تاريخ  من  اعتباًرا   ،

جالرئيس  اإلسارة  مجلس  كرئيس   ،

التنفيذي ، الرئيس التنفيذي الحا ي 

منصبه  ملدة  بنقرجن  حكيم  الديد 

ك دي1

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم -: الذي ينص عل0 مايلي: -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   30 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 0472 .

94 I

DIYAFAT CHIHAB

ضيافة شهاب
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

DIYAFAT CHIHAB

 AV ZERKTOUI LBIR JDID ،

10 24، البئ1 الجديد املغرب

ضيافة شهاب شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الزرقطوني البئ1 الجديد - 10 24 

البئ1 الجديد املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 8331

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  يونيو  202   29

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : ضيافة 

شهاب.

مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جمطعم .

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 24 10  - الجديد  البئ1  الزرقطوني 

البئ1 الجديد املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد يوسف الدريجي عنوانه(ا) 
أزمور   24 00 النديم  زنقة    4

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد يوسف الدريجي عنوانه(ا) 
أزمور   24 00 النديم  زنقة    4

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 29 يونيو 

 202 تحت رقم 841.
942I

CAM

INFINITY MEDICAL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CAM
 BD LA RESISTANCE 27 

 MOHAMMEDIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC

INFINITY MEDICAL شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي :  27 

الزنقة 7  شارع املقاجمة العاليا  
املح دية 20800 املح دية املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 6723
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
23 شتن15  202 تقرر حل  املؤرخ في 
ذات  شركة   INFINITY MEDICAL
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 
  00.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي  27 
العاليا   املقاجمة  شارع    7 الزنقة 
املغرب  املح دية   20800 املح دية 

نتيجة الملنافدة في سوق العرض.
ج عين:

ج  ميداجي  بشرى    الديد(ة) 
ع ارة  سجليز  فلور  اقامة  عنوانه(ا) 
املح دية املغرب    20800  8 س رقم 

ك صفي (ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
جفي  27  شتن15  202   23 بتاريخ 
العاليا   املقاجمة  شارع    7 الزنقة 

املح دية 20800 املح دية املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملح دية  بتاريخ 7  نون15 

 202 تحت رقم  267.
943I

Y.A.N.Z CONSULTING

TRANS TAFILALT OUED ZIZ
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Y.A.N.Z CONSULTING
 AV OUED NAKHLA ، 93000،

TETOUAN MAROC
 TRANS TAFILALT OUED ZIZ

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
الوقاية الطابق االر�سي رقم 62  
تطوان  - 93000 تطوان  املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30627

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   23
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 TRANS : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.TAFILALT OUED ZIZ
*نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحداب  الغي1 
*بيع مواس البناء 

املدتخرأة  االجلية  املواس  *بيع 
الرمال  مع  الحجرية  املقالع  من 

املدتخرأة من البحر.
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
  62 رقم  االر�سي  الطابق  الوقاية 

تطوان  - 93000 تطوان  املغرب .
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

00.000,00  سرهم، مقدم كالتا ي:
  : ع اري   املجيد  عبد  الديد 
سرهم    00 بقي ة  حصة    .000

للحصة .
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
ع اري   املجيد  عبد  الديد 

الربيع  زنقة   سبتة  شارع  عنوانه(ا) 
 93000 تطوان    2 املحنش    0 رقم 

تطوان  املغرب .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
ع اري   املجيد  عبد  الديد 

الربيع  زنقة   سبتة  شارع  عنوانه(ا) 
 93000 تطوان   2 املحنش    0 رقم 

تطوان  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   29 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 202 تحت رقم 8 70.

944I

فيديتاكو ش م م

 STE OUALI IMPORT
EXPORT

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

فيديتاكو ش م م

شارع موالي علي الشريف رقم 3  
لعري الشيخ ، 62000، الناظور 

املغرب

 STE OUALI IMPORT EXPORT

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة(في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 
الحرشة بوعرك  - 62000 الناظور 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 7331

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون15  202   02 املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

  STE OUALI IMPORT EXPORT

سرهم    00.000,00 رأس الها  مبلغ 

سجار  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
الناظور   62000  - الحرشة بوعرك  

 crise de secteur  : املغرب نتيجة ل 

.d’activité

 DOUAR ج حدس مقر التصفية ب
 AL HARCHA BOUARG NADOR

 .- 62000 NADOR MAROC
ج عين:

الديد(ة) مح د  جعلي ج عنوانه(ا) 
سجار تاجريرت بوستة سلوان  ا62700 
الناظور املغرب ك صفي (ة) للشركة.
الديد(ة) جسيم   جعلي ج عنوانه(ا) 
سلوان   02 بوستة  تاجريرت  سجار 
62700 الناظور املغرب ك صفي (ة) 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 24 نون15 

 202 تحت رقم 4468.
941I

FLASH ECONOMIE

SHARED SYSTEM
إعالن متعدس القرارات

SHARED SYSTEM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها : 00.000  سرهم
مقرها اإلأت اعي :3 زنقة باب 

املنصور الطابق   رقم 3 20010 - 
الدار البيضاء

رفع رأس ال الشركة
تحويل املقر االأت اعي

العام  الج ع  ملقت�سى  تبعا 
سأن15    7 بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي 

2008 قرر الشركاء ما يلي :
ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
  00.000 من  أي  سرهم    00.000

سرهم إ 0 200.000 سرهم
بقي ة  سهم  ألف  بإنشاء  جذلك 
مائة سرهم لكل سهم ، ليتم االكتتاب 
عند  نقًدا  بالكامل.  جسفعها  فيها 
سفعه  تم  جالذي   ، الشركاء  اكتتاب 
إ 0 ائت ان   ، جفًقا للقانون   ، بالكامل 
تم  الشركة.  باسم  مج د  حداب 
ب بلغ  الشركة  مال  رأس  تحديد 
 200.000.00) سرهم  ألف  مائتي 
سرهم) مقد ة إ 0 2000 سهم بقي ة 

مدفوعة   ، منها  لكل  سرهم    00.00

بالكامل عل0 النحو التا ي:

-الديد عبد الرزاق سحاني 900  

حصة.

  00 امغار  بن  نورة  -الديدة 

حصة

للشركة  االأت اعي  املقر  -تحويل 

إ 0 اقامة املولد رقم س04-2 سيدي 

معرجف الدار البيضاء

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2009 تحت رقم330978

946I

EXCEL COMPTA SARL AU

 CAFE RETAURANT
BOUGAINVILLE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تفويت حصص

EXCEL COMPTA SARL AU

اقامة جرسة ب الشقة 9 زنقة 

االمام علي الحي الشتوي ، 40000، 

مراكش املغرب

 CAFE RETAURANT

BOUGAINVILLE  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 84  

املواسين  مراكش املدينة 40000 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 78 3

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  نون15  202   23 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

تفويت الديد (ة) شركة  المي  ش 

9.000 حصة  م م سات شريك جحيد 

حصة   9.000 أصل  من  اأت اعية 

لفائدة  الديد (ة) شركة  مياس ش م 

م  بتاريخ 7  نون15  202.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

سأن15   02 بتاريخ  التجارية ب راكش  

 202 تحت رقم 7 302 .

947I

CABINET MASTER COMPTABLE

STE SOMIRAG SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

CABINET MASTER COMPTABLE

 AV HASSAN 2 RESIDENCE

 OUAKRIM N 103

 IMINTANOUT ، 41050،

IMINTANOUT MAROC

STE SOMIRAG SARL AU شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 11 

اقامة الخي1  - 000 4 شيشاجة 

املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2 9

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم  نون15  202   26 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»   2.000.000»

 2.200.000» إ 0  سرهم»   200.000»

تقديم حصص    : عن طريق  سرهم» 

نقدية أج عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بامنتانوت   االبتدائية 

سأن15  202 تحت رقم 573/2021.

948I

somadik

TEKNA GLACE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي1 تد ية الشركة

somadik

 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune

maroc

TEKNA GLACE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
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 ZONE جعنوان مقرها االأت اعي
 INDUSTRIELLE EL MARSA LOT
LAAYOUNE - 70000 111 العيون 

املغرب.
تغيي1 تد ية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
36843

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم تغيي1  نون15  202    7 املؤرخ في 
 TEKNA» من  الشركة  تد ية 
. «DUNE DE GLACE» 0 إ «GLACE

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ  0 سأن15 

 202 تحت رقم 3661.

949I

BENADILA ABDESLAM 

لوفي1ا النقل

LOVERA TRANS 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BENADILA ABDESLAM
 N 15 TANKBIT TOULAL

 MOUSLIM 3 MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

  LOVERA TRANS لوفي1ا النقل
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

ايت بوحيات سيدي سلي ان مول 
الكيفان مكناس - 22 10 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    6
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
لوفي1ا   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

. LOVERA TRANS النقل
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 3.1 من  أقل  الغي1  لحداب  اممتعة 

طن.
سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 
مول  سلي ان  سيدي  بوحيات  ايت 
مكناس   10 22  - مكناس  الكيفان 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد ع ر مومو :  000.  حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  مومو  ع ر  الديد 

مكناس 10000 مكناس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  مومو  ع ر  الديد 

مكناس 10000 مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15  بتاريخ  0  التجارية ب كناس  

 202 تحت رقم 64 1.

910I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

MI XA SERVICES (MXS(
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC
MI XA SERVICES (MXS) شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار أجالس 

�سي بوعالم موكريس  - 24000 
الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 8821

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   29

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 MI XA : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.(SERVICES (MXS

إسارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

بيع  جإعاسة  الوقوس  محطات 

املحرجقات جزيوت التشحيم

امع ال  لج يع  عام  مقاجل   -

العامة أج الخاصة

- إسارة املقاهي جاملطاعم.

سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 

أجالس �سي بوعالم موكريس  - 24000 

الجديدة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 100   : مقصاط  العربي  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديد مصطفى  مقصاط :  100 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد العربي مقصاط عنوانه(ا) 

موكريس  بوعالم  �سي  أجالس  سجار 

24000 الجديدة املغرب.

مقصاط  مصطفى   الديد 
 844 رقم  صوكوما    عنوانه(ا)  

40000  مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد العربي مقصاط عنوانه(ا) 

موكريس  بوعالم  �سي  أجالس  سجار 

24000 الجديدة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  بالجديدة   االبتدائية 

سأن15  202 تحت رقم 27207.

91 I

امستاذ مح د بن عبد الجليل

INSTITMAR SAKANE
إعالن متعدس القرارات

امستاذ مح د بن عبد الجليل
3  شارع أوالن رقم 6  ج 7  

الطابق الثالث ، 30000، فاس 
املغرب

INSTITMAR SAKANE  «شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: املعاريف 

رقم   زنقة ابن نفيس إقامة بن ع ر 
ESC B - - الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.402 43
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 6  غشت  202
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
 62299 اأت اعية  حصص  تفويت 
لفائذة الديد اسريس االزعر ج الديد 

علي جعزان
قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 
الديد  أديدين  مدي1ين  تعيين 

اسريس االزعر ج الديد علي جعزان
قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 
ا 0  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي1 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

متعدسة الشركاء
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
شركة  هو  للشركة  القانوني  الشكل 
متعدسة  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

الشركاء
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 39803.

912I
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FIDUCO TANTAN

LAVAGE ET GRAISSAGE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUCO TANTAN

 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc

LAVAGE ET GRAISSAGE شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 66  

مكرر زنقة 0  حي عين الرح ة - 

82000 طانطان املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4047

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في  2 أكتوبر  202 تقرر حل 

شركة   LAVAGE ET GRAISSAGE

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

  00.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 

0  حي عين الرح ة  66  مكرر زنقة 

نتيجة  املغرب  طانطان   82000  -

اللوقف النهائي  لنشاط الشركة.

ج عين:

ج  مدعوس  ¨حدناء   الديد(ة) 

عين  حي   06 الزنقة   07 عنوانه(ا) 

املغرب  طانطان   82000 الرح ة 

ك صفي (ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ  2 أكتوبر  202 جفي رقم 66  

 82000  - حي عين الرح ة    0 مكرر 

طانطان املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بطانطان  بتاريخ 02 سأن15 

 202 تحت رقم 272/2021.

913I

CABINET BAHMAD

PACHA JC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي1 أديد للشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا ع ارة س   شقة 
ب  2 الطابق الثاني أليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا ع ارة س   شقة 
ب  2 الطابق الثاني أليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب
PACHA JC  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي الرياض 
رقم 8، فور سيزجن، طريق املدبح 

بالقرب من املنارة  - 40000  مراكش 
املغرب.

تعيين مدي1 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9049 
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 20 أكتوبر  202 تم تعيين 
مدي1 أديد للشركة الديد(ة) أو ي، 
أليكداندرا كالكافينو شارلوت ك دي1 

جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29899 .
914I

Trefle Conseil

PARENTHESE LUXE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Trefle Conseil
 Angle Bd. Zerktouni et Rue
 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc
PARENTHESE LUXE  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي  19 شارع 
الزرقطوني الطابق الداسس الرقم 
8  - 20360 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

124 23

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   08

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. PARENTHESE LUXE

غرض الشركة بإيجاز : * إستغالل 

الشعر  جتصفيف  مراكزالج ال 

جالتج يل.

الج ال  منتجات  تدويق   *

جالتج يل.

* استي1اس املعدات جمدتحضرات 

الج ال جالتج يل.

الع ليات  أ يع  عام  جبشكل   *

أج  قانونية  كانت  سواء  نوع  أي  من 

اقتصاسية أج مالية أج منقولة أج غي1 

منقولة تتعلق بالغرض املذكور أعاله 

م اثلة  أخرى  أغراض  نفس  بأي  أج 

أج ذات صلة، بصفة أن تؤيد بشكل 

الذي  الهدف  غي1مباشر  أج  مباشر 

تدع0 الشركة إ 0 تحقيقه أج امتداسه 

أج تطويره..

عنوان املقر االأت اعي :  19 شارع 

الرقم  الداسس  الطابق  الزرقطوني 

8  - 20360 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديدة أس اء بنونة :  100 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

100 حصة    : الديدة كوثر بنونة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بنونة  أس اء  الديدة 

 2 املنصورالطابق  يعقوب  شارع 

الشقة 6 إقامة C حي الدالم 20380 

الدار البيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  بنونة  كوثر  الديدة 

 2 املنصورالطابق  يعقوب  شارع 

الشقة 6 إقامة C حي الدالم 20380 

الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  بنونة  أس اء  الديدة 

 2 املنصورالطابق  يعقوب  شارع 

الشقة 6 إقامة C حي الدالم 20380 

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 802346.

911I

LMP HOLDING

ل م ب هولدنك
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

LMP HOLDING

0 4 شارع الزرقطوني اقامة ح اس 

الشقة رقم  0 الدار البيضاء املغرب 

، 20000، الدار البيضاء املغرب

ل م ب هولدنك شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 0 4 شارع 

الزرقطوني اقامة ح اس الشقة 

رقم  0 الدار البيضاء املغرب الدار 

البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

124467

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    2

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : ل م ب 

هولدنك.
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امتالك   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنقولة  العقارات  أ يع  جإسارة 

الخصوص  جأه  عل0   ، جالعقارية 

أج  مؤسدة  أي  في  للج يع,املشاركة 

بنشاط  نشاطها  ربط  ي كن  شركة 

الشركة.

 4 0  : االأت اعي  املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني اقامة ح اس الشقة 
املغرب الدار  الدار البيضاء  رقم  0 

البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

000.000.  سرهم، مقدم كالتا ي:

 21.000   : بلقزيز  الديدة أس اء 

حصة بقي ة 0  سرهم للحصة .

زياتني  بناني  نجوى  الديدة 

سرهم    0 بقي ة  حصة   21.000   :

للحصة .

 21.000   : الديدة غزالن بلقزيز 

حصة بقي ة 0  سرهم للحصة .

 21.000   : الديدة عبلة بوفارس 

حصة بقي ة 0  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة أس اء بلقزيز عنوانه(ا)   
زنقة عين تاقيولت الدوي�سي الرباط 

00 0  الرباط املغرب.

زياتني  بناني  نجوى  الديدة 
حي  حدان  بني  زنقة   86 عنوانه(ا) 

  0 00 الرباط  الدوي�سي  الدفراء 

الرباط املغرب .

عنوانه(ا)  بلقزيز  غزالن  الديدة 
الرح ان  زنقة بافونيا شارع ضياء   8

الرباط    0 00 الرباط  الدوي�سي 

املغرب.

عنوانه(ا)  بوفارس  عبلة  الديدة 

قطاع 23 بلوك الم شارع االكليبتوس 
  0 00 حي الرياض الرباط    7 رقم 

الرباط املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديدة أس اء بلقزيز عنوانه(ا)   
زنقة عين تاقيولت الدوي�سي الرباط 

00 0  الرباط املغرب
زياتني  بناني  نجوى  الديدة 
حي  حدان  بني  زنقة   86 عنوانه(ا) 
  0 00 الرباط  الدوي�سي  الدفراء 

الرباط املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 0 8028.
916I

امستاذ مح د بن عبد الجليل

LEC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تجديد مدة مزاجلة مهام املدي1ين

امستاذ مح د بن عبد الجليل
3  شارع أوالن رقم 6  ج 7  

الطابق الثالث ، 30000، فاس 
املغرب

LEC «شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: اقامة ام 
القرى شارع امللك الحدين متجر 

رقم   - - فاس املغرب.
«تجديد مدة مزاجلة مهام املدي1ين»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.17961
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في    أكتوبر  202
مهام  مزاجلة  مدة  تجديد  تقرر 
محدسة  غي1  مدة  ملدة:  املدي1ين 

سنوات.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    6 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم  1 1.
917I

CABINET BAHMAD

IBAIA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا ع ارة س   شقة 
ب  2 الطابق الثاني أليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا ع ارة س   شقة 

ب  2 الطابق الثاني أليز مراكش، 
40000، مراكش املغرب

IBAIA شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 4 شارع 
موالي علي، أيليز،  - 40.000 

مراكش املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.92827

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم  أكتوبر  202   23 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم»   2.800.000»
 2.900.000» إ 0  سرهم»    00.000»
مقاصة  إأراء    : طريق  عن  سرهم» 
مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج 

املدتحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   26 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29977 .
918I

nador conseil sarl au

FC TRAD 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
 FC TRAD  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
موسكو رقم 04 الطابق الثاني 

الشقة 04 لعري الشيخ  - 62000 
الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23 09

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   02
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 FC   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. TRAD
استي1اس   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الزراعية  املنتجات  جتصدير 

جالغذائية.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
موسكو رقم 04 الطابق الثاني الشقة 
الناظور   62000  - لعري الشيخ    04

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : شرجس   فيصل  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  شرجس  فيصل  الديد 
حي الكندي زنقة 7  رقم 8   62000 

الناظور املغرب .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  شرجس  فيصل  الديد 
حي الكندي زنقة 7  رقم 8   62000 

الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ    نون15 

 202 تحت رقم 4377.
919I

FIDUCO TANTAN

 MNK SAHRIAN BIO
LIFSTYLE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
قفل التصفية

FIDUCO TANTAN
 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc
 MNK SAHRIAN BIO LIFSTYLE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 24 

مكرر مج وعة 04 حي املدي1ة - 
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82000 طانطان املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.3373

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في  2 أكتوبر  202 تقرر حل 
 MNK SAHRIAN BIO LIFSTYLE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة مبلغ 
جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 
مكرر   24 رقم  اإلأت اعي  مقرها 
 82000  - املدي1ة  حي   04 مج وعة 
اللوقف  نتيجة  املغرب  طانطان 

النهائي  لنشاط الشركة.
ج عين:

ج  ناصر  ايت  خديجة   الديد(ة) 
حي   04 مج وعة   24 رقم  عنوانه(ا) 
املغرب  طانطان   82000 املدي1ة  

ك صفي (ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
رقم  جفي  أكتوبر  202  بتاريخ  2 
 - حي املدي1ة   04 مكرر مج وعة   24

82000 طانطان املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بطانطان  بتاريخ 02 سأن15 

 202 تحت رقم 273/2021.
960I

Sayarh & Menjra

ETI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Sayarh & Menjra
 Zerktouni Casablanca، 12
20000، Casablanca Maroc

ETI شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
ساجسية، الرقم 6  ، طنجة تجزئة 

ساجسية، الرقم 6  ، طنجة 90000 
طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت  مارس  202  في     املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

 ETI-TEXTIL (ة)  الديد  تفويت 
حصة   MAROC SARLAU  .370
حصة  أصل  37.   من  اأت اعية 
 checkpoint (ة)  الديد  لفائدة  
بتاريخ      Holland Holding B.V

مارس  202.
 ETI-TEXTIL (ة)  الديد  تفويت 
حصة   MAROC SARLAU  
حصة  أصل  37.   من  اأت اعية 
  108216 (ة)  الديد  لفائدة  
Ontario Inc بتاريخ    مارس  202.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
أبريل   29 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 820 24.

96 I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

SOCIETE HAMOU LARBI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 0000 ، مكناس املغرب
SOCIETE HAMOU LARBI شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة(في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي  رقم  89  

زنقة 6  جأه عرجس  مكناس  - 
10010 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2874 
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون15  202   22 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ    SOCIETE HAMOU LARBI
جعنوان  سرهم   20.000 رأس الها 
زنقة  رقم  89   اإلأت اعي   مقرها 
 10010  - مكناس   جأه عرجس     6
الحل    -  : نتيجة ل  مكناس املغرب 
 HAMOU LARBI لشركة  املدبق 

SARL
رقم  ب   التصفية  مقر  حدس  ج 
 89  زنقة 6  جأه عرجس  مكناس  

- 10010 مكناس املغرب. 

ج عين:
عاشي1ي ج  اسريدية    الديد(ة)  
جأه    6 زنقة  رقم  89   عنوانه(ا) 
مكناس   10010 مكناس  عرجس  

املغرب ك صفي (ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15  بتاريخ  0  التجارية ب كناس  

 202 تحت رقم 402.
962I

LK CONSULTING SARL

GROUPE STYLPLAC IMMO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
شارع مح د الخامس رقم 41 
الطابق الثاث رقم 8  تطوان ، 

93000، تطوان املغرب
 GROUPE STYLPLAC IMMO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
ت وسة رقم  2/63 - 93000 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

30173
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   03
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GROUPE STYLPLAC IMMO
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري 
االشغال املختلفة للبناء.

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
تطوان   93000  -  631/2 ت وسة رقم 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

100 حصة    : الديد عاسل منوار 
بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديد عبد الحكيم منوار :  100 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  منوار  عاسل  الديد 
  4 بلوك   2 العتيق  البيت  مركب 
ع ارة 21 ط   رقم 8 93000 مرتيل 

املغرب.
منوار  الحكيم  عبد  الديد 
حي احريق شارع الرجضة  عنوانه(ا) 
زنقة   رقم 21 93000 مرتيل املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  منوار  عاسل  الديد 
  4 بلوك   2 العتيق  البيت  مركب 
ع ارة 21 ط   رقم 8 93000 مرتيل 

املغرب
منوار  الحكيم  عبد  الديد 
حي احريق شارع الرجضة  عنوانه(ا) 
زنقة   رقم 21 93000 مرتيل املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    1 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 202 تحت رقم 6923.
963I

ACCOUNTING & CONSULTING COMPANY

BM 2ROUELEC SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING & CONSULTING
COMPANY

 Batha n 2 bis rue elguabbas
batha ، 30110، فاس املغرب

BM 2ROUELEC SARL AU شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

زهي1ة شارع بي1جت رقم 17 زهور 2 - 
فاس - 30000 فاس املغرب
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تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

70407

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  نون15  202   09

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 BM  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.2ROUELEC SARL AU

تأأي1   : بإيجاز  الشركة  غرض 

صغي1ة  جسراأات  نارية  سراأات 

أع ال  اإلصالح،  أع ال  كهربائية، 

متنوعة، استي1اس جتصدير جالتجارة..

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 -  2 17 زهور  زهي1ة شارع بي1جت رقم 

فاس - 30000 فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : الديد املهدي الدالك 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد املهدي الدالك عنوانه(ا) 

 17 رقم  زهي1ة  تجزئة  بي1جت  شارع 

طريق اي وزار 30000 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد املهدي الدالك عنوانه(ا) 

 17 رقم  زهي1ة  تجزئة  بي1جت  شارع 

طريق اي وزار 30000 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 5346/2021.

964I

ائت انية أكيدي

 KHALIL BUSINESS ET

SERVICES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ائت انية أكيدي
زنقة اسفي،محج الحدن الثاني، 

الشقة 2 ، الطابق الثالث  (م.ج) 

ح رية مكناس ، 10000، مكناس 

املغرب

  KHALIL BUSINESS ET SERVICES

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 30 

أكدال 10060 مكناس - 10060 

مكناس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.42393

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون15  202   23 املؤرخ في 

  KHALIL BUSINESS ET SERVICES

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

رأس الها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  جعنوان  سرهم   90.000

 10060 أكدال   30 رقم  اإلأت اعي 

املغرب  مكناس   10060  - مكناس 

نتيجة النعدام امرباح.

ج عين:

ج  مالكي  خليل    الديد(ة) 
 10060 أكدال   30 رقم  عنوانه(ا) 

املغرب  مكناس   10060 مكناس 

ك صفي (ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

 30 جفي رقم  نون15  202   23 بتاريخ 

  84 رقم  مكناس   10060 أكدال 

مكناس  البداتين  العراي�سي  تجزئة 

10060 مكناس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15   02 بتاريخ  التجارية ب كناس  

 202 تحت رقم 407.

961I

COMPTAFFAIRES

ASY GREEN FARM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

ASY GREEN FARM  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 224 

الحرية   الطابق 3 رقم 9 املح دية 

املغرب - 20800 املح دية  املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

29371

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   0 

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 ASY  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. GREEN FARM
مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االنتاج الزراعي.

 224  : االأت اعي  املقر  عنوان 

املح دية   9 رقم   3 الطابق  الحرية   

املغرب - 20800 املح دية  املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد املح وسي أح د عنوانه(ا) 
مج وعة ياس ين ع ارة اجرتندياس 
  20800 1  مدخل2 املح دية   شقة 

املح دية املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد املح وسي أح د عنوانه(ا) 
مج وعة ياس ين ع ارة اجرتندياس 
  20800 1  مدخل2 املح دية   شقة 

املح دية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  باملح دية   االبتدائية 

سأن15  202 تحت رقم 2489.

966I

CABINET BAHMAD

MEDI QUEST
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا ع ارة س   شقة 
ب  2 الطابق الثاني أليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا ع ارة س   شقة 
ب  2 الطابق الثاني أليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب
MEDI QUEST شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي  بوماس ي1 
13  أمي1شيش ساجسييات،  - 40.000  

مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23729

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  شتن15  202   28 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
سني  نبيل   (ة)  الديد  تفويت 
حصة اأت اعية    0.000 سليطين  
لفائدة   حصة    0.000 أصل  من 
 NASLI الشركة   (ة)  الديد 
HOLDING بتاريخ 28 أكتوبر  202.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون15   24 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29836 .

967I
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SOCAGECOM SARL

شركة تكنوبنو االخالص

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

SOCAGECOM SARL

24 زنقة الشيخ شعيب الدكا ي سرب 

الجامع قرب مسجد العتيق 24 زنقة 

الشيخ شعيب الدكا ي سرب الجامع 

قرب مسجد العتيق، 21000، 

خريبكة املغرب

شركة تكنوبنو االخالص شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 27 شارع 

املقاجمة - 21000 خريبكة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 073

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون15  202    1 املؤرخ في 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

تكنوبنو  شركة  الوحيد  الشريك 

  00.000 رأس الها  مبلغ  االخالص  

 27 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

خريبكة   21000  - املقاجمة  شارع 

املغرب نتيجة ل : اغالق الشركة.

ج حدس مقر التصفية ب 27 شارع 

املقاجمة - 21000 خريبكة املغرب. 

ج عين:

الديد(ة) املهدي  سجم ج عنوانه(ا) 

خريبكة   21000  2 الداخلة  حي   68

املغرب ك صفي (ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة  بتاريخ  0 سأن15 

 202 تحت رقم 178.

968I

iso fidus

PROTECT INDUSTRIE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

iso fidus
حي اممال 02  رقم 40 مكتب رقم 06 
طابق الثاني تيط مليل سارالبيضاء ، 

29640، سارالبيضاء املغرب
PROTECT INDUSTRIE  شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 3  محل 
إقامة شارع أح د املجاتي  - الطابق 
امجل - 8  املعاريف الدار البيضاء - 

20370 الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4 778

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 03 نون15  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
«3  محل إقامة شارع أح د املجاتي  
املعاريف الدار    8  - الطابق امجل   -
البيضاء  الدار   20370  - البيضاء 
امر�سي  «الطابق  إ 0  املغرب» 
عين   20 رقم   39 شارع   3 الحداجية 
الشق  الدار البيضاء - 20470 الدار 

البيضاء  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 802892.
969I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

 LE JARDIN D›AFNANE SARL
A.U

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JURICO, SARL
-04 زنقة أبل طارق، إقامة أبل 

طارق، الطابق الرابع رقم 9 ، 
90000، طنجة املغرب

 LE JARDIN D›AFNANE SARL
A.U شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تقاطع 

شارع الحدن الثاني حدنونة 

الطابق االر�سي اقامة سار الش الية 
رقم    - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  881 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  يوليوز  202   0 

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 LE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.JARDIN D’AFNANE SARL A.U

حضانة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

رجض لالطفال.

تقاطع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

شارع الحدن الثاني حدنونة الطابق 

االر�سي اقامة سار الش الية رقم    - 

90000 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000 الديد املراك�سي يوسف :  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد املراك�سي يوسف عنوانه(ا) 
اقامة  عباس  ابن  املعت د  زنقة 

 90000  96 الشقة   7 ط  الخطيب 

طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  انتصار  املنبهي  الديد 
 90000 القصبة  الغزال  زنقة    9

طنجة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15   02 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 244873.

970I

فيكاميد

CMC BENABOUD SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

فيكاميد

3، شارع الوحدة الطابق امجل رقم   

، 93000، تطوان املغرب

 CMC BENABOUD SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : كلم 3، 

طريق طنجة مدخل الدشريين - 

93000 تطوان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.28271

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل  نون15  202    3 املؤرخ في 

 CMC BENABOUD SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

رأس الها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  جعنوان  سرهم    0.000

طنجة  طريق   ،3 كلم  اإلأت اعي 

تطوان   93000  - الدشريين  مدخل 

املغرب نتيجة النعدام النشاط.

ج عين:

ج  أخريبش  ابراهيم   الديد(ة) 
رقم   62 زنقة  العليق  فم  عنوانه(ا) 

املغرب  تطوان   93000 مرتيل   1

ك صفي (ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

 ،3 كلم  جفي  نون15  202    3 بتاريخ 

 - الدشريين  مدخل  طنجة  طريق 

93000 تطوان املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   29 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 202 تحت رقم 3 70.

97 I
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monde servicecompta

محمد رزقي
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

monde servicecompta

 lot el hadj fatah oulfa 3 309

 eme etage casablanca، 20250،

Casablanca maroc

مح د رزقي  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 12 

شارع الزرقطوني اقامة الر�سي 

الطابق االجل  الشقة 03 12 

شارع الزرقطوني اقامة الر�سي 

الطابق االجل  الشقة 03 40 20 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.338809

الشريك  قرار  ب قت�سى 

نون15  202   02 في  الوحيداملؤرخ 

مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 

محدجسة ذات الشريك الوحيد مح د 

سرهم   10.000 مبلغ رأس الها  رزقي   

شارع   12 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

الطابق  الر�سي  اقامة  الزرقطوني 

االجل  الشقة 03 12 شارع الزرقطوني 

الشقة  اقامة الر�سي الطابق االجل  

املغرب  الدارالبيضاء   20 40  03

نتيجة ل : التوقف عن النشاط جعدم 

القيام باي نشاط مند التاسيس.

 12 ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

الر�سي  اقامة  الزرقطوني  شارع 

 20 40  -  03 الشقة  الطابق االجل  

الدارالبيضاء املغرب. 

ج عين:

ج  رزقي   مح د   الديد(ة) 
 19 7 زنقة  3 رقم  عنوانه(ا) أ يلة 

املغرب  الدارالبيضاء   20410 ق ج  

ك صفي (ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 344 80.
972I

COMICONE

ALADIN TAPIS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

COMICONE
رقم  ، ع ارة 6، اقامة ابن سينا ، 

10000، مكناس املغرب
ALADIN TAPIS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 36، 
الطابق الثاني، انبعاث 2 - 10010 

مكناس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12303

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  نون15  202    1 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
تفويت الديد (ة) يونس  تاأ وت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   330
330 حصة لفائدة  الديد (ة) حدن  

جالديش  بتاريخ 1  نون15  202.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن15  بتاريخ  0  التجارية ب كناس  

 202 تحت رقم 19 1.
973I

COMICONE

ALADIN TAPIS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

مالءمة النظام امسا�سي للشركة

COMICONE
رقم  ، ع ارة 6، اقامة ابن سينا ، 

10000، مكناس املغرب
ALADIN TAPIS «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: متجر في 

الطابق الدفلي للع ارة 48 ، ك يليا  
- 10010 مكناس املغرب .

«مالءمة النظام امسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.12303
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 1  نون15  202
امسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 
 7 ج   6  ،4 جسالك بتحيين الفصل  ، 

من النظام امسا�سي للشركة. 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن15  بتاريخ  0  التجارية ب كناس  

 202 تحت رقم 19 1.
974I

ECOCOMPTA

BAATI SCHOOL PRIVE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 386
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH B.P:20290
 CASABLANCA ، 20290،
CASABLANCA MAROC

BAATI SCHOOL PRIVE شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 0  زنقة 
الحرية الطابق 3 شقة 1 - 20 20  

الدارالبيضاء املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.406 61

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 04 نون15  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
شقة   3 الطابق  الحرية  زنقة    0»
املغرب»  الدارالبيضاء    20 20  -  1
 G6  60 رقم  املدتقبل  «تجزئة  إ 0 
الصخي1ات       2010 -  2 عين الحياة 

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  1 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 800289.
971I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

 EL AMINE AGRO
CHEMICALS

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 920

 N°1 CYM RABAT ، 10000،
RABAT MAROC

El Amine Agro chemicals  شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

(في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 2 زنقة 
عنابية، قطاع    حي الرياض .  - 

0000  الرباط املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29 19

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون15  202   08 املؤرخ في 
 El املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ     Amine Agro chemicals
جعنوان  سرهم   400.000 رأس الها 
عنابية،  زنقة   2 اإلأت اعي  مقرها 
  0000  -   . الرياض  حي  قطاع    
التصفية   : نتيجة ل  املغرب  الرباط 

الحبية املدبقة للشركة..
فيال  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
الداسس،  مح د  شارع  الفرسجس، 
  0000  - ع ارت   بني  زنقة   1 كلم 

الرباط املغرب. 
ج عين:

بنيس   عبد اللطيف     الديد(ة) 
شارع  الفرسجس،  فيال  عنوانه(ا)  ج 
بني  زنقة   1 كلم  الداسس،  مح د 
املغرب  الرباط     0000 ع ارت 

ك صفي (ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15  بتاريخ  0  التجارية بالرباط  

 202 تحت رقم 87 20 .

976I
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KAOUN

AITALABTRAVAUX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAOUN
 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AITALABTRAVAUX شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

مدلم تجزئة بوكار الطابق 3 الشقة 
رقم 4  باب سكالة مراكش - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 20779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   04
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AITALABTRAVAUX
مياه   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
صاحب االمتياز سائل أج صرف صحي 

صلب 
- أشغال أج إنشاءات متنوعة.

زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الشقة   3 مدلم تجزئة بوكار الطابق 
 40000 4  باب سكالة مراكش -  رقم 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد حدن بوتجيجت :  000.  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد حدن بوتجيجت عنوانه(ا) 
مراكش  الحوز  تزارت  احدرين  سجار 

40000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد حدن بوتجيجت عنوانه(ا) 
مراكش  الحوز  تزارت  احدرين  سجار 

40000 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية ب راكش  بتاريخ - تحت رقم
977I

MSEFER & ASSOCIES

NAJAMO-نجامو
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
حل شركة

MSEFER & ASSOCIES
شارع ابن سينا ، 20380،    88

الدار البيضاء املغرب
نجامو-NAJAMO شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 0-8  
شارع اسلي ، انفا، - 70 20 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32 293

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل  نون15  202   22 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
  NAJAMO-نجامو الوحيد  الشريك 
سرهم جعنوان   2.000 مبلغ رأس الها 
مقرها اإلأت اعي 0 -8 شارع اسلي ، 
انفا، - 70 20 الدار البيضاء املغرب 
نتيجة ل : الوضع االقتصاسي الحا ي 
عدم  ج  كورجنا  في1جس  عن  الناتج 
جأوس اي ع ليات تم تنفيدها ج التي 
ال تد ح بتغطية أزء من مصاريف 

الشركة .
 8- 0 ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
الدار   20 70  - انفا،    ، شارع اسلي 

البيضاء املغرب. 

ج عين:
العراقي ج  اح د غريب   الديد(ة) 
عنوانه(ا) 61 زنقة موزجنغ ع ارة 02 
رقم 02 اقامة الحدائق 3 200 الدار 
البيضاء املغرب ك صفي (ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: 0 -8 شارع اسلي ، انفا، 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 802877.
978I

THE RIGHT POINT

WAYTEL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

THE RIGHT POINT
 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS IMMEUBLE 49 ETAGE
 3 BUREAU N° 5 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

WAYTEL شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 شارع 
مرس الدلطان شقة 3 الطابق االجل 

- 20300 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

124209
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  سأن15  202   08
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.WAYTEL
أج  -بناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تعديل شبكات االتصاالت
- اقتناء جتركيب مواقع االتصاالت

- تركيب شبكات الحاسوب

- تركيب شبكات املياف الضوئية
جتدويق  جتصدير  استي1اس   -  
جالحاسوبية  الكهربائية  املنتجات 
أشباه  أج  الخام  جاملواس  جاالتصاالت 
غي1ها  أج  امصناف  أج  املصنوعات 
من  بالغرض  املتعلقة  امغراض  من 

الشركة
أع ال الهندسة املدنية بشكل   -  

عام
- ت ثيل أي شركة أأنبية أج جطنية 
عة لل عدات املخصصة لقطاع  ُمصِنّ
الدلكية  جاالتصاالت  الشبكات 
امجلية  مواسها  ُمنِتج  أج  جالالسلكية 

جذلك لتعزيز هدف الشركة
احتياأات  جتأأي1  اقتناء   -  
املجت ع من أ يع املاركات جال15اءات 

امأنبية
  - التص يم جالهندسة جالدراسات 
الكهرباء  بشبكات  الخاصة 

جاالتصاالت
أي  في  املشاركة  أج  الوساطة   -  
نفس  ت ارس  ال  أج  ت ارس  شركة 

النشاط
جتقديم  جالدعم  االستشارة   -

االستشاريين
 - مزجس امع ال

  - أع ال الت ديدات بشكل عام
- شراء بيع املخلفات

املعدنية  املخلفات  استعاسة   -   
جااللكت1جنية

امنشطة  أ يع   ، عام  بشكل 
الصناعية  الع ليات  جأ يع 
جالتجارية جاملالية جاملنقولة جالعقارية 
جأ يع  نشاطها  تعزز  قد  التي 
مباشر  بشكل  املتعلقة  املعامالت 
جاملنتجات  بامشياء  مباشر  غي1  أج 
امشياء  جأ يع  أعاله  املذكورة 
امل اثلة ذات الصلة أج التي قد تعزز 

إنشائها أج تطويرها.
26 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
مرس الدلطان شقة 3 الطابق االجل 

- 20300 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
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 710   : الديد عبد الدالم جحيد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

210 حصة    : الديد ايوب جحيد 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

جحيد  الدالم  عبد  الديد 

عنوانه(ا) اقامة حدائق االلفة ع ارة 

الدار   20000 االلفة  الشقة       2

البيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  جحيد  ايوب  الديد 

  2 ع ارة  االلفة  حدائق  اقامة 

الدار   20000 االلفة  الشقة    

البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

جحيد  الدالم  عبد  الديد 

عنوانه(ا) اقامة حدائق االلفة ع ارة 

الدار   20000 االلفة  الشقة       2

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  0  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 441 4.

979I

SOCAGECOM SARL

شركة بنوماتيك االخالص
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOCAGECOM SARL

24 زنقة الشيخ شعيب الدكا ي سرب 

الجامع قرب مسجد العتيق 24 زنقة 

الشيخ شعيب الدكا ي سرب الجامع 

قرب مسجد العتيق، 21000، 

خريبكة املغرب

شركة بنوماتيك االخالص شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 27 شارع 

املقاجمة - 21000 خريبكة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 073

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون15  202    1 املؤرخ في 

شركة  االخالص  بنوماتيك  شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

  00.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

 27 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

خريبكة   21000  - املقاجمة  شارع 

املغرب نتيجة الغالق الشركة.

ج عين:

الديد(ة) املهدي  سجم ج عنوانه(ا) 

خريبكة   21000  2 الداخلة  حي   68

املغرب ك صفي (ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

27 شارع  جفي  نون15  202    1 بتاريخ 

املقاجمة - 21000 خريبكة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة  بتاريخ  0 سأن15 

 202 تحت رقم 179.

980I

FIDUCIAIRE EL AARAJ

HMN DISTRIBUTEUR
إعالن متعدس القرارات

FIDUCIAIRE EL AARAJ

  2RUE DE LIBAN ENRESOL N° 

، 90000، TANGER MAROC

HMN DISTRIBUTEUR «شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: حي بني 

جرياغل   الطابق 2 رقم 4 - 90000 

طنجة املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.  7109

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 21 أكتوبر  202 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 

الحصص:  تفويت  رقم    قرار 

الذي ينص عل0 مايلي: تفويت الديد 

النوينو حدن 000  حصة اأت اعية 

الدين  نصر  الدالتي  الديد  لفائدة 

جأجالسهم  أيدجري  جفاء  الديدة   –

ج  الدالتي  بد ة  الدالتي-  ع ران 

تدنيم الدالتي.

 : 2 تغيي1 نشاط الشركة  قرار رقم 

الذي ينص عل0 مايلي: النقل الوطني 

ج الدج ي للبضائع

أديد  مدي1  تعيين   3 رقم  قرار 

مايلي:  عل0  ينص  الذي   : للشركة 

الدين  نصر  الدالتي  الديد   تعيين 

ك دي1 أديد للشركة

قرار رقم 4 استقالة املدي1 : الذي 

الديد  استقالة  مايلي:  عل0  ينص 

النوينو حدن من تديي1 الشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

3: الذي ينص عل0  بند رقم البند 

نشاط   : الغرض االأت اعي   - مايلي: 

ج  الوطني  النقل  الرئي�سي   الشركة 

الدج ي للبضائع

6: الذي ينص عل0  بند رقم البند 

مايلي: - أس اء الشركاء الجدس: الديد 

 - حصة   600 الدين  نصر  الدالتي 

 - حصة    00 أيدجري  الديدة جفاء 

تدنيم   - 00 حصة  ع ران الدالتي 

الدالتي  00  حصة - بد ة الدالتي 

00 حصة

بند رقم البند 1 : الذي ينص عل0 

- تعيين الديد  الدالتي نصر  مايلي: 

الدين ك دي1 أديد للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   29 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 6 04 .

98 I

CABINET ELMAATAOUI

 TOUR OUEST

IMMOBILIERE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

CABINET ELMAATAOUI

  2RUE REAUMUR QUARTIER

 DES HOPITAUX ETAGE2-

 CASABLANCA ، 20360،

CASABLANCA MAROC

  TOUR OUEST IMMOBILIERE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي  تور 

كريدطال   شارع سيدي مح د 

بن عبد هللا مارينا  - 20030  الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 7220 

الشريك  قرار  ب قت�سى 

نون15  202   08 في  الوحيداملؤرخ 

مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

   TOUR OUEST IMMOBILIERE

سرهم   3.49 .000 رأس الها  مبلغ 

تور  اإلأت اعي   مقرها  جعنوان 

مح د  سيدي  شارع  كريدطال   

الدار    20030  - بن عبد هللا مارينا  

البيضاء املغرب نتيجة ل : قرار.

تور  ب   التصفية  مقر  حدس  ج 

مح د  سيدي  شارع  كريدطال   

الدار    20030  - بن عبد هللا مارينا  

البيضاء املغرب. 

ج عين:

 Emilio   MARTINEZ الديد(ة) 

تور  عنوانه(ا)   ج   POYATOS

مح د  سيدي  شارع  كريدطال   

الدار    20030 مارينا   هللا  عبد  بن 

البيضاء املغرب ك صفي (ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 802404.

982I
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تاسلة لإلستشارة

CONFI SERVICES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

تاسلة لإلستشارة
حي مي ونة بلوك  رقم 77الطابق 

2بني مالل ، 23000، بني مالل 
املغرب

CONFI SERVICES شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة(في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي  رقم 37 

مكرر زنقة   حي إبن سينا  - 23000 
بني مالل  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2769
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  يونيو  202    4 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ رأس الها    CONFI SERVICES
مقرها  جعنوان  سرهم    00.000
37 مكرر زنقة   حي  اإلأت اعي  رقم 
إبن سينا  - 23000 بني مالل  املغرب 
نتيجة ل : توقف الشركة عن مزاجلة 

أي نشاط مسباب شخصية.
 37 ج حدس مقر التصفية ب  رقم 
مكرر زنقة   حي إبن سينا  - 23000 

بني مالل  املغرب. 
ج عين:

ج  كريم  العزيز    عبد  الديد(ة) 
عنوانه(ا) مركب بولوز زينب 4 ع ارة 
طنجة  كزناية   79 رقم   7 الطابق   1
00 90  طنجة  املغرب ك صفي (ة) 

للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 
:  رقم 37 مكرر زنقة   حي إبن سينا 

بني مالل املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 29 نون15 

 202 تحت رقم 204 .

983I

fam consulting

ILIYNO INVEST
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fam consulting
 res koutoubia center 2 avenue

 hassan II gueliz 2 eme etage n°9
، 40000، marrakech maroc
ILIYNO INVEST  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
مدلم  - 40000 مراكش  املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 3334

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202     
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. ILIYNO INVEST
تدويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتج
استي1اس ج تصدير

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
مدلم  - 40000 مراكش  املغرب .

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد ت ليوين  مح د  عنوانه(ا) 
امرشيش ا ب سنبلة ع ارة ه رقم 9  

مراكش 40000 مراكش  املغرب .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد ت ليوين  مح د  عنوانه(ا) 

امرشيش ا ب سنبلة ع ارة ه رقم 9  

مراكش 40000 مراكش  املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   29 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 30034 .

984I

FNMCOMPTA

MANAGEHELP
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 2 

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

MANAGEHELP شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 28  شارع 

سيدي مح د بن عبد هللا إقامة 

أي ن ب الطابق 3 رقم 49 - 90000 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.89297

الشريك  قرار  ب قت�سى 

نون15  202   23 في  الوحيداملؤرخ 

مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

رأس الها  مبلغ    MANAGEHELP

مقرها  جعنوان  سرهم   20.000

شارع سيدي مح د    28 اإلأت اعي 

بن عبد هللا إقامة أي ن ب الطابق 

املغرب  طنجة   90000  -  49 رقم   3

نتيجة ل : ضعف الت ويل.

ج حدس مقر التصفية ب 28  شارع 

إقامة  هللا  عبد  ابن  مح د  سيدي 

49 - طنجة -  3 رقم  أي ن ب الطابق 

90000  طنجة املغرب. 

ج عين:

عشعاش  عبد املجيد    الديد(ة) 

ج عنوانه(ا) 28  شارع سيدي مح د 

بن عبد هللا إقامة أي ن ب الطابق 

املغرب  طنجة   90000  49 رقم   3

ك صفي (ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15  بتاريخ  0  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 0131 .

981I

GLOFID

GHM TRUCK
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GLOFID

96  شارع الدفي1 بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 20300، الدار 

البيضاء املغرب

GHM TRUCK شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 71 شارع 

   يناير الطابق امجل الشقة ر69  

- 20000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.474119

الشريك  قرار  ب قت�سى 

أكتوبر  202  في  3  الوحيداملؤرخ 

مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 

 GHM محدجسة ذات الشريك الوحيد

  00.000 رأس الها  مبلغ    TRUCK

 71 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

يناير الطابق امجل الشقة  شارع    

البيضاء  الدار   20000  - ر69  

املغرب نتيجة ل : عدم بلوغ امهداف 

الدامية..
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ج حدس مقر التصفية ب 71 شارع 
   يناير الطابق امجل الشقة ر69  - 

20000 الدار البيضاء املغرب. 
ج عين:

النفاعي  عبدهللا    الديد(ة) 
مباركة  القدس  حي  عنوانه(ا)  ج 
مج وعة 66 رقم 7 سيدي ال15نو�سي  
املغرب  البيضاء  الدار   20000

ك صفي (ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 802818.
986I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

GLOBAL PEINT SARL

إعالن متعدس القرارات

FIDUCIAIRE JURICO, SARL
-04 زنقة أبل طارق، إقامة أبل 

طارق، الطابق الرابع رقم 9 ، 
90000، طنجة املغرب

GLOBAL PEINT SARL «شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: تجزئة 
الزاجسية املركب التجاري الوحدة 

رقم 37 بني مكاسة - 90000 طنجة 
املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.7022 
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 1  نون15  202
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل0  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
بوعزاس  العزيز  عبد  الديد  مايلي: 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
 (90) يفوت تدعون   K279304 رقم 
القري�سي  للديد  اأت اعية  حصة 
التعريف  لبطاقة  الحامل  خالد، 
كذلك  ج   ،K3342 0 رقم  الوطنية 
الحامل  الكوري  عزجز  الديد  يفوت 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

حصة   ( 0) عشرة   ،GK88  6

القري�سي  الديد  لفائدة  اأت اعية 

التعريف  لبطاقة  الحامل  خالد، 

K3342 0 الوطنية رقم

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

ذات  شركة  من  الشركة  تحويل 

ذات  شركة  ا 0  محدجسة  مدؤجلية 

مدؤجلية محدجسة ذات شريك جحيد

عل0  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

استقالة الديد عزجز الكوري  مايلي: 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم GK88  6 من مهام التديي1، ج 

تعيين الديد القري�سي خالد، الحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

K3342 0 ك دي1 جحيد للشركة ملدة 

غي1 محدجسة. 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6 : الذي ينص عل0 مايلي: 

يقوم املداهم الوحيد التا ي بتقديم 

املداه ات النقدية ، جهي: 00.000  

سرهم

بند رقم 7: الذي ينص عل0 مايلي: 

ألف  مائة  الشركة  مال  رأس  بلغ 

إ 0  جهي مقد ة  سرهم.   (100،000(

مائة (00 ) سهم بقي ة ألف (000 ) 

بالكامل  فيها  مكتتب  للدهم  سرهم 

جمخصصة  بالكامل  مدفوعة   ،

مع  يتناسب  ب ا  الوحيد  لل داهم 

مداه ته ، جهي: 000  حصة للديد 

القري�سي خالد

عل0  ينص  الذي   : 1 رقم  بند 

خالد،  القري�سي  الديد  مايلي: 

بتاريخ  املزساس  الراشد،  املغربي، 

باملغرب،  بالحدي ة   07-0 - 979

الزنقة  الدعاسة  0  بحي  جالداكن 
7  رقم 04 بطنجة ج الحامل لبطاقة 

 ،K3342 0 رقم  الوطنية  التعريف 

ملدة  للشركة  جحيدا  مدي1ا  عين  قد 

كل  عن  مدؤجل  جهو  محدجسة،  غي1 

ج  االأت اعية  ج  االسارية  الع ليات 

االقتصاسية ج البنكية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 248201.

987I

FORMAFID CONSEIL

 FAHD BUSINESS

COMPANY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL

 N°33 BOULEVARD LARBI

 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC

 FAHD BUSINESS COMPANY

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي  96  

شارع أنفا  شقة  9 الطابق 9 

إقامة لوبرانطون أنفا   - 20370  

الدارالبيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12442 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   04

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 FAHD : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.BUSINESS COMPANY

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة جأشغال البناء تجارة عامة .

  96   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 9 الطابق  شقة  9  أنفا   شارع 

  20370  - أنفا    لوبرانطون  إقامة 

الدارالبيضاء  املغرب .

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

حصة   100   : الديد فهد أميل  

بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديدة نضال  اقنيطرات  :  100 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد فهد أميل  عنوانه(ا)  سرب 

   60 ع ر زنقة موالي املنصور رقم 

26000 سطات املغرب .

اقنيطرات   نضال   الديدة 
  04 رقم   2 أزئة الش س  عنوانه(ا) 

23040 بني مالل املغرب .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد فهد أميل  عنوانه(ا)  سرب 

   60 ع ر زنقة موالي املنصور رقم 

26000 سطات املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  0  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 802761.

988I

MOGADOR BUREAU

 CENTRE ATAALOQ

 DE FORMATION ET

DEVELOPPEMENT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOGADOR BUREAU

 EL OUATIA ، 82010، TAN TAN

PLAGE MAROD

 CENTRE ATAALOQ

 DE FORMATION ET

DEVELOPPEMENT  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي اممل - 

الوطية - 0 820 طانطان املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4397
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 22 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   20 8 ف15اير 

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

متبوعة  الشركة  تد ية 

ب ختصر  اإلقتضاء  عند 

 CENTRE ATAALOQ  : تد يتها 

 DE FORMATION ET

. DEVELOPPEMENT

تحضي1   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتدويق النباتات الطبية جالعضوية 

جالطبيعية .

عنوان املقر االأت اعي : حي اممل 

- الوطية - 0 820 طانطان املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

00.000,00  سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : الديد بوعدرية خليفة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد بوعدرية خليفة عنوانه(ا) 

 820 0 الوطية   - الوازيس  حي 

طانطان املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد بوعدرية خليفة عنوانه(ا) 

 820 0 الوطية   - الوازيس  حي 

طانطان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بتاريخ  بطانطان   االبتدائية 

رقم -.

989I

FORMAFID CONSEIL

NEGOCE MAGZ

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL

 N°33 BOULEVARD LARBI

 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC

NEGOCE MAGZ شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

العوامرة أ اعة الحوزية بإقليم 

الجديدة  - 23 24 الجديدة  املغرب  

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

   8783

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  نون15  202   0 

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NEGOCE MAGZ

إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجارة   - املنظفات   جتوزيع  جتعبئة 

عامة.

سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 

بإقليم  الحوزية  أ اعة  العوامرة 

الجديدة  - 23 24 الجديدة  املغرب  .

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : الديد أيوب مشهوس   

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الديد أيوب مشهوس   

 24000 24 إقامة نور االهدى شقة  

الجديدة املغرب  .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  الديد أيوب مشهوس   

 24000 24 إقامة نور االهدى شقة  

الجديدة املغرب  

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 22 نون15 

 202 تحت رقم 67 27 .

990I

COMICONE

ALADIN TAPIS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

COMICONE

رقم  ، ع ارة 6، اقامة ابن سينا ، 

10000، مكناس املغرب

ALADIN TAPIS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 36، 

الطابق الثاني، انبعاث 2 - 10010 

مكناس  املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12303

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 1  نون15  202 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

«ع ارة 36، الطابق الثاني، انبعاث 2 

- 10010 مكناس  املغرب» إ 0 «متجر 

  48 للع ارة  الدفلي  الطابق  في 

ك يليا  - 10010 مكناس  املغرب «.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15  بتاريخ  0  التجارية ب كناس  

 202 تحت رقم 19 1.

99 I

AIH engineering web  

AIH لهندسة الويب
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AIH engineering web
 STREET 41 DAKHLA 33 33

 STREET 41 DAKHLA، 64010،
SAFI maroc

AIH لهندسة الويب شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي  4 تجزئة 
الداخلة الدعاسة  - 0 640 أسفي 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  سأن15  202   0 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 AIH  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

لهندسة الويب.
إنشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواقع اإللكت1جنية
بيع اإللكت1جني.

عنوان املقر االأت اعي :  4 تجزئة 
أسفي   640 0  - الدعاسة   الداخلة 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الحدني  اإلسري�سي  أنس  الديد 
املدينة  بي1جت  زنقة   8 عنوانه(ا) 

الجديدة  0 640 أسفي املغرب.



عدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202)الجريدة الرسمية   24602

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مدي1ي الشركة:

الحدني  اإلسري�سي  أنس  الديد 
املدينة  بي1جت  زنقة   8 عنوانه(ا) 

الجديدة  0 640 أسفي املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15  بتاريخ  0  االبتدائية بآسفي  

 202 تحت رقم 2199.
992I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

DEV-HEALTH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

37 شارع عالل إبن عبدهللا، شقة 
رقم 422, الطابق الرابع. ، 10000، 

MEKNES MAROC
DEV-HEALTH شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي  مكتب 
رقم 3 عند MATIMA املنطقة 

الصناعية عين سلوقي بداتين - 
10000  مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1484 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   04
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
DEV-  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.HEALTH
- تشجيع   : غرض الشركة بإيجاز 
أسهم  ك 

ّ
ت ل طريق  عن  االستت ار 

الشركات امخرى. 
- شراء جتدي1 القيم املنقولة. .

مكتب    : االأت اعي  املقر  عنوان 
املنطقة   MATIMA عند   3 رقم 
 - بداتين  سلوقي  عين  الصناعية 

10000  مكناس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 
6.000.000 سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد مرسج�سي سفيكو :  41.000 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

  1.000   : سفيكو  إيفا  الديدة 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  سفيكو  إيفا  الديدة 
  10000 ج  م  املخازن  جاس  زنقة   9

مكناس    املغرب.
الديد مرسج�سي سفيكو عنوانه(ا) 
  10000 ج  م  املخازن  جاس  زنقة   9

مكناس    املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  سفيكو  إيفا  الديد 
  10000 ج  م  املخازن  جاس  زنقة   9

مكناس    املغرب
الديد مرسج�سي سفيكو عنوانه(ا) 
  10000 ج  م  املخازن  جاس  زنقة   9

مكناس   املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15   02 بتاريخ  التجارية ب كناس  

 202 تحت رقم 96 1.
993I

BELGAZI ALI

DINORDIS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

BELGAZI ALI
شارع امي1 موالي عبد هللا رقم 33 
- طبق   - رقم املكتب 6  طنجة، 

90000، طنجة املغرب
DINORDIS شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
 Hay : جعنوان مقرها اإلأت اعي

 Noisetiers Lotissement Narjis
 Lot 106 - 90000 TANGER

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.88 07

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون15  202  املؤرخ في    
املدؤجلية  ذات  شركة   DINORDIS
  00.000 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 
 Hay سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي
 Noisetiers Lotissement Narjis
Lot  06 - 90000 TANGER املغرب 
املال  رأس  امتصاص  لتم  نتيجة 
بالكامل من خالل الخدائر املت1اك ة.

ج عين:
ج  اغ ي1  مهدي   الديد(ة) 
شارع مح د الداسس   46 عنوانه(ا) 
ك صفي  املغرب   TANGER  90000

(ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
46 شارع  جفي  نون15  202  بتاريخ    
 TANGER 90000  - مح د الداسس 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15   02 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 248107.

994I

SORAP CAR

SORAPCAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SORAP CAR
حي الفتح زنقة الجيزة رقم 40 ، 

70000، العيون املغرب
SORAPCAR شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الحجري زنقة الجيزة رقم 40 - 
70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39 79

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   30
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SORAPCAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديارات بدجن سائق.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 -  40 رقم  الجيزة  زنقة  الحجري 

70000 العيون املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 -

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  اح د  الطالبي  الديد 
 70010 طرفاية  الحكونية  الدجرة 

طرفاية املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديدة الطالبي الغالية عنوانه(ا) 
رشيد  موالي  حي  رقم  0   03 بلوك 
الشطر الثالث 70000 العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 02 سأن15 

 202 تحت رقم 3690/2021.
991I

IBRA MANAGEMENT

 SABLES DORES
LOGISTIQUES

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

IBRA MANAGEMENT
 AVENUE MOHAMED 6 IMM
 AILLAL NR 3223EME ETAGE
 APPT 05  - LAAYOUNE - BP

2367، 70000، laayoune maroc
 SABLES DORES LOGISTIQUES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي الحي 
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املح دي زنقة 39 الطابق الثاني 
ع ارة رقم 04 العيون. - 0 700 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3843 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  شتن15  202   2 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
.SABLES DORES LOGISTIQUES

غرض الشركة بإيجاز : نقل الدلع 
جالبضائع الوطني جالدج ي..

الحي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الثاني  الطابق   39 زنقة  املح دي 
 700 0  - العيون.   04 رقم  ع ارة 

العيون املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : الديد مح د البصري 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد مح د البصري عنوانه(ا) 
الزمامرة  الواليدية  اهالل  جالس  سجار 
بنور  سيدي   24200 بنور  سيدي 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد مح د البصري عنوانه(ا) 
الزمامرة  الواليدية  اهالل  جالس  سجار 
بنور  سيدي   24200 بنور  سيدي 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 2  أكتوبر 

 202 تحت رقم 3165/21.
996I

املداجي

NADA CASH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

املداجي

0  ع ارة غنينو شقة 7  زنقة أبو 

الطيب املتنبي ، 30000، فاس 

املغرب

NADA CASH شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 1 بلوك   

حي النديم متجر 2 املدي1ة - 30000 

فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6066 

الشريك  قرار  ب قت�سى 

الوحيداملؤرخ في 03 مارس  202 تقرر 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 

  NADA CASH ذات الشريك الوحيد

سرهم    00.000 رأس الها  مبلغ 

بلوك     1 جعنوان مقرها اإلأت اعي 

حي النديم متجر 2 املدي1ة - 30000 

فاس املغرب نتيجة ل : توقف نشاط 

الشركة.

ج حدس مقر التصفية ب 1 بلوك   

حي النديم متجر 2 املدي1ة - 30000  

فاس املغرب. 

ج عين:

ج  البوكيلي  مح د   الديد(ة)  

النديم  حي  بلوك     1 عنوانه(ا) 

املغرب  فاس   30000 املدي1ة   

ك صفي (ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   09 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 748 .

997I

FTPCsarlau

ايدكي ماروك
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FTPCsarlau

 RES ANNOUR 193 GH 18

 APT 10 476 MERS KHEIR

 13150-TEMARA ، 12025،

TEMARA MAROC

ايدكي مارجك شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

 AH جعنوان مقرها اإلأت اعي بلوك
رقم 66 حي الحاج قاسم .ح ي م 

الرباط - 20 0  الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 11927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  شتن15  202    4

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

ايدكي   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

مارجك.

جكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية  ج اشغال مختلفة.

بلوك   : االأت اعي  املقر  عنوان 
AH رقم 66 حي الحاج قاسم .ح ي م 

الرباط - 20 0  الرباط املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

ري�سي  االس  هشام  سيدي  الديد 

  00 حصة بقي ة   100   : الع راني 

سرهم للحصة .

الديد ح زة كيحل :  100 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

االسري�سي  هشام  سيدي  الديد 
الرقم  ج  بلوك  عنوانه(ا)  الع راني 
93  االقواس ح ي م الرباط 20 0  

الرباط املغرب.
الديد ح زة كيحل عنوانه(ا) رقم  
461 ك 2 تجزئة الحديقة تغات فاس 

30090 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
االسري�سي  هشام  سيدي  الديد 
الرقم  ج  بلوك  عنوانه(ا)  الع راني 
93  االقواس ح ي م الرباط 20 0  

الرباط املغرب
الديد ح زة كيحل عنوانه(ا) رقم  
461 ك 2 تجزئة الحديقة تغات فاس 

30090 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   28 بتاريخ  التجارية بالرباط  

 202 تحت رقم 9089  .
998I

BRIGHTIN CONSULTING

BEAUTY BLOSSOM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

BRIGHTIN CONSULTING
99 بيي1 بارنت الطابق 01 رقم 0  ، 

20000، الدار البيضاء املغرب
BEAUTY BLOSSOM شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي تقاطع 
شارع لال ياقوت ج زنقة العرعار 9 

إقامة غاليس الطابق  4شقة رقم  
7  - 20000 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12286 
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   03
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
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.BEAUTY BLOSSOM

غرض الشركة بإيجاز : -  استغالل  

بيع أ يع منتجات  مراكز التج يل، 

جمدتلزمات التج يل.

التجارة في مجال مدتحضرات   -

مركز  بالتقديط،  التج يل 

مجال  في  التخديس،االستشارة 

في  الشخ�سي  التدريب  التغذية، 

بشكل  الشعر  إزالة  التغذية،  مجال 

نهائي

امليكرجنيدلينغ  ألدات  توفي1   -

املناسبة  املعدات  باستخدام 

جعالأات التج يل

تقديم ألدات العالج بالنث1ابي   -

 - التدريب   - االست1خاء   - التج يلية 

التدليك غي1 الطبي

تصدير جتوزيع أ يع  استي1اس،   -

التج يل  مدتحضرات  ج  منتجات 
جالعناية بالجدم جالعطور

تصفيف  صالونات  استغالل   -

سبا  تج يل،  معاهد  الشعر، 

مجال  في  التدريب  جح امات، 

التج يل ج أسلوب الحياة

استي1اس،  بيع،  شراء،  تجارة،   -

أج  جاملعدات  اآلالت  جتوزيع  تصدير 

الخدمات

اإلنتاج  ع ليات  أ يع  تنفيذ   -

نيابة عن الشركة أج نيابة عن أطراف 

أخرى جطنية أجأأنبية

املواس  املنتجات،  أ يع  توزيع   -

الخام املصنعة جنصف املصنعة

- إنشاء جتشغيل أ يع الوكاالت، 

الفرجع ج املدتوسعات التجارية

الت ثيل التجاري مي رخصة أج   -

عالمة تجارية ُصنعت في املغرب أج في 

الخارج.

تقاطع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 9 العرعار  زنقة  ج  ياقوت  لال  شارع 

إقامة غاليس الطابق  4شقة رقم  7  

- 20000 الدارالبيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : ملڤي1مي  سارة  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ملڤي1مي  سارة  الديدة 

أركاشون 20 33 أركاشون فرندا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  ملڤي1مي  سارة  الديدة 

أركاشون 20 33 أركاشون فرندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

999I

طوبي سعيد

شركة رامفو باتيمو
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

طوبي سعيد

 Boite postal 2069 El Jadida

Bouchrit 61 شارع شعيب الدكا ي 

شقة رقم 2  الجديدة، 24000، 

الجديدة املغرب

شركة رامفو باتي و  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 

  Z/2238 مراكش رسم العقاري عدس

الجديدة - 24000 الجديدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4321

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  شتن15  202   20 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

تفويت الديد (ة) الحدن سجدة 

1 3 حصة اأت اعية من أصل 1 3 

حصة لفائدة  الديد (ة) مح د رزين  

بتاريخ 27 يناير 6 20.

مصطفى  (ة)  الديد  تفويت 

حصة اأت اعية من    81 شعشوع 

(ة)  الديد  1 3 حصة لفائدة   أصل 

مح د رزين  بتاريخ 27 يناير 6 20.

مصطفى  (ة)  الديد  تفويت 
حصة اأت اعية من    30 شعشوع 
(ة)  الديد  1 3 حصة لفائدة   أصل 

رباح فوزي بتاريخ 27 يناير 6 20.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
بتاريخ  0  بالجديدة   االبتدائية 

سأن15  202 تحت رقم 27209.
 000I

secotrages snc

LOTISSEUR M.K.S
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

secotrages snc
رقم 2 زنقة اسريس الياموري بالعربي 

جأه عرجس مكناس ، 10000، 
مكناس املغرب

LOTISSEUR M.K.S  شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 12 
شارع عالل بن عبد هللا - 10000 

مكناس املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14481

العام  الج ع  ب قت�سى 
نون15   03 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأس ال  رفع  تم   202 
سرهم»   900.000,00» قدره  ب بلغ 
إ 0  سرهم»    00.000,00» من  أي 
  : عن طريق  سرهم»    .000.000,00»

تقديم حصص نقدية أج عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   23 بتاريخ  ب كناس   التجارية 

 202 تحت رقم 1028.
 00 I

CABINET BAHMAD

LE MEDLEY MARRAKECH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا ع ارة س   شقة 
ب  2 الطابق الثاني أليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا ع ارة س   شقة 
ب  2 الطابق الثاني أليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب

LE MEDLEY MARRAKECH شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 

مراكش بالزا ع ارة س  شقة – 

 2 الطابق 2 -  40000  مراكش  

املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 02461

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في  0 شتن15  202 تم  تحويل  

للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

س   ع ارة  بالزا  مراكش  «إقامة  من 

  40000   -  2 الطابق   2  – شقة 

09 شارع م  إ 0 «ل  املغرب»  مراكش  

مراكش     40000   - الشتوي،   الحي 

املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   26 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29994 .

 002I

CABINET BAHMAD

 L’ATELIER DES ARTS DE

MARRAKECH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

إضافة تد ية تجارية أج شعار 

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا ع ارة س   شقة 

ب  2 الطابق الثاني أليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا ع ارة س   شقة 

ب  2 الطابق الثاني أليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب

 L’ATELIER DES ARTS DE

MARRAKECH «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: ل 01  

شارع م الحي الشتوي،  - 40000 

مراكش املغرب.

«إضافة تد ية تجارية أج شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.    49
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ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

تقرر  شتن15  202   09 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة جهو:

M ART STUDIO

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون15   24 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29834 .

 003I

CABINET BAHMAD

 L’ATELIER DES ARTS DE

MARRAKECH

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا ع ارة س   شقة 

ب  2 الطابق الثاني أليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا ع ارة س   شقة 

ب  2 الطابق الثاني أليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب

 L’ATELIER DES ARTS DE

MARRAKECH شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ل 01  

شارع م الحي الشتوي،  - 40000 

مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.    49

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  شتن15  202   09 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

سني  نبيل   (ة)  الديد  تفويت 

حصة اأت اعية من   710 سليطين  

(ة)  الديد  710 حصة لفائدة   أصل 

بتاريخ   NASLI HOLDING الشركة  

09 شتن15  202.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون15   24 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29834 .

 004I

 مكتب اسير ازاكا موثق بطنجة

 IMMOBILIER
PERSPECTIVES SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب اسير ازاكا موثق بطنجة
رقم     شارع ج ي العهد ع ارة 

الش س طابق 4 شقة 4  ، 90000، 

طنجة املغرب

 IMMOBILIER PERSPECTIVES

SARL AU شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي طنجة 
زاجية شارع مح د الخامس  ج زنقة 

اليوسفية رقم 4ب  الطابق  الدفلي 

- 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22361

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    0

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 IMMOBILIER PERSPECTIVES

.SARL AU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 PROMOTION العقاري  االنعاش 

.IMMOBILIERE

طنجة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
ج زنقة  زاجية شارع مح د الخامس  

اليوسفية رقم 4ب  الطابق  الدفلي - 

90000 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

7.000.000 سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد كريم اهرار : 70000 بقي ة 
00  سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  اهرار  كريم  الديد 
 C FUENTE NO 2 P   2 S اسبانيا 
طنجة   ADRADA AVILA  90000

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  اهرار  كريم  الديد 
 C FUENTE NO 2 P   2 S اسبانيا 
طنجة   ADRADA AVILA  90000

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15   02 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 248122.

 001I

CABINET BAHMAD

MEDI QUEST AGADIR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا ع ارة س   شقة 
ب  2 الطابق الثاني أليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا ع ارة س   شقة 
ب  2 الطابق الثاني أليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب
MEDI QUEST AGADIR شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب 

رقم2 الطابق امجل الهدى - 80000 
أكاسير  املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.496 1

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  شتن15  202   29 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
سني  نبيل    (ة)  الديد  تفويت 
حصة اأت اعية من   700 سليطين 
(ة)  الديد  700 حصة لفائدة   أصل 
بتاريخ   NASLI HOLDING الشركة  

29 شتن15  202.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   29 بتاريخ  باكاسير   التجارية 

 202 تحت رقم 07429 .
 006I

Finconseil

BLUE LENA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

Finconseil
 bd zerktouni ، 20200،  40

casablanca maroc
BLUE LENA شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 46 

زركتوني طابق 2 رقم 6 - 20200 
الدار البيضاء امل لكة املغربية.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم  ف15اير  202    2 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم»    .800.000»
  .900.000» إ 0  سرهم»    00.000»
تقديم حصص    : عن طريق  سرهم» 

نقدية أج عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ف15اير  202 تحت رقم 464183.
 007I

th

DISVOL SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

th
63 تجزئة الفرح ,الطابق الثاني رقم 
04 حي الجي1اري ، 90000، طنجة 

املغرب
DISVOL SARL شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة(في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 2  زنقة 

خاليد ابن الواليد الطابق 3 رقم 6 - 
90000 طنجة املغرب .
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.86887
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر  أكتوبر  202  في  3  املؤرخ 
حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
رأس الها  مبلغ    DISVOL SARL
مقرها  جعنوان  سرهم    00.000
ابن  خاليد  زنقة    2 اإلأت اعي 
 90000  -  6 رقم   3 الطابق  الواليد 
: صعوبة ف0  نتيجة ل  طنجة املغرب  

االست رار.
زنقة    2 ج حدس مقر التصفية ب 
خاليد ابن الواليد الطابق 3 رقم 6  - 

90000 طنجة املغرب . 
ج عين:

ج  الخ لي�سي  مح د   الديد(ة) 
24 رقم  عنوانه(ا) حي الورسة   زنقة 
4 90000 طنجة املغرب  ك صفي (ة) 

للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: 2  زنقة خاليد ابن الواليد الطابق 

3 رقم 6 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15  بتاريخ  0  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 0129 .

 008I

CABINET BAHMAD

 L’ATELIER DES ARTS DE
MARRAKECH

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تحويل املقر االأت اعي للشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا ع ارة س   شقة 
ب  2 الطابق الثاني أليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا ع ارة س   شقة 
ب  2 الطابق الثاني أليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب
 L’ATELIER DES ARTS DE

 MARRAKECH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 

مراكش بالزا ع ارة س  شقة  2-  - 

40000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.    49

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 09 شتن15  202 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

شقة  «إقامة مراكش بالزا ع ارة س  

إ 0  مراكش املغرب»   40000  -   -2 

 - الشتوي،   الحي  شارع م    01 «ل 

40000 مراكش  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   24 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29834 .

 009I

Maitre Idriss el khatib

COPRADO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

Maitre Idriss el khatib

 Tetouan Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc

COPRADO شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي مرج خالل 

عين ملول بلوك 4 مكتب 0  جالية 

سنت1 - 93000 تطوان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2463 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  نون15  202   21 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

الواحد  عبد  (ة)  الديد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة   80 أشيبان 

(ة)  الديد  حصة لفائدة    80 أصل 

عدنان املرابط بتاريخ 21 نون15  202.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون15   30 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 202 تحت رقم 3116.

 0 0I

cabinet abda conseil et management

KANO NEGOCE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 cabinet abda conseil et

management
رقم 239الطابق االجل طريق سيدي 

جاصل الحي الصناعي ، 46000، 

اسفي اسفي

KANO NEGOCE  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي املتجر رقم 

  أ 76 طريق الصويرة سبت أزجلة 

- 46000 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    7

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 KANO : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

. NEGOCE

تحويل   -  : غرض الشركة بإيجاز 

امموال
-التجارة جالتداجل

أع ال أج تشييد متنوعة .

املتجر   : االأت اعي  املقر  عنوان 
سبت  الصويرة  طريق   76 أ  رقم   

أزجلة - 46000 اسفي املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : الكانوني  الديدة مريم 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الكانوني عنوانه(ا)  الديدة مريم 

3  الزنقة 24 حي انس  46000 اسفي 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الكانوني عنوانه(ا)  الديدة مريم 

3  الزنقة 24 حي انس  46000 اسفي 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15  بتاريخ  0  االبتدائية بآسفي  

 202 تحت رقم -.

 0  I

bemultico  بي ولتيكو

IMPRIMERIE MARJANE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

bemultico  بي ولتيكو
رقم 06  شقة رقم  0 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 10060، مكناس 

مكناس

IMPRIMERIE MARJANE  شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 20  

تجزئة أنان الزيتون مكناس  - 

10000 مكناس  املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.211 7

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم  أبريل  202   01 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»    .000.000»

  .300.000» إ 0  سرهم»   300.000»

مقاصة  إأراء    : طريق  عن  سرهم» 

مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج 

املدتحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15   02 بتاريخ  التجارية ب كناس  

 202 تحت رقم 1308.

 0 2I
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th

MYLTA STORE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

th

63 تجزئة الفرح ,الطابق الثاني رقم 

04 حي الجي1اري ، 90000، طنجة 

املغرب

MYLTA STORE  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة(في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 2  زنقة 

خاليد ابن الواليد الطابق 3 رقم 6 - 

90000 طنجة املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.981 1

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر  أكتوبر  202  في  3  املؤرخ 

حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

رأس الها  مبلغ     MYLTA STORE

مقرها  جعنوان  سرهم   10.000

اإلأت اعي 2  زنقة خاليد ابن الواليد 

طنجة   90000  -  6 رقم   3 الطابق 

املغرب  نتيجة ل : ازمة اقتصاسية.

زنقة    2 ج حدس مقر التصفية ب 

خاليد ابن الواليد الطابق 3 رقم 6  - 

90000 طنجة املغرب . 

ج عين:

ج  الطراق  نان   عد  الديد(ة) 

العوامة  الزموري  تجزئة  عنوانه(ا) 
طنجة   90000   3 رقم   46 زنقة 

املغرب  ك صفي (ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15  بتاريخ  0  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 0128 .

 0 3I

H.M POULLET TARRAST

H.M POULLET TARRAST
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

H.M POULLET TARRAST

 N 31 BLOC E LOT ADMIN AIT
MELOUL ، 86150، ايت ملول 

املغرب

H.M POULLET TARRAST شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي توطين 

بلوك E رقم  3 اسمين ايت ملول - 

10 86 ايت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

248 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   23

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 H.M  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.POULLET TARRAST

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدجاأن.

توطين   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - اسمين ايت ملول  رقم  3   E بلوك 

10 86 ايت ملول املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : املرابط  مح د  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  املرابط  مح د  الديد 
انزكان  الجرف   20 رقم   123 زنقة 

10 86 انزكان املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  املرابط  مح د  الديد 
انزكان  الجرف   20 رقم   123 زنقة 

10 86 انزكان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   23 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

 202 تحت رقم 2480.
 0 4I

KAOUN

SERGIO AGRICOLE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAOUN
 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SERGIO AGRICOLE  شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

مدلم تجزئة بوكار الطابق 3 الشقة 
رقم 4  باب سكالة مراكش - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 20781

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   08
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. SERGIO AGRICOLE
- استي1اس   : غرض الشركة بإيجاز 

جتصدير
- أع ال متنوعة أجمواس بناء.

زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الشقة   3 مدلم تجزئة بوكار الطابق 
 40000 4  باب سكالة مراكش -  رقم 

مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد عبد الدالم لعباس :  000.  
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

لعباس  الدالم  عبد  الديد 
عنوانه(ا) سجار لكواش سيدي عي�سى 

اسفي 40000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
لعباس  الدالم  عبد  الديد 
عنوانه(ا) سجار لكواش سيدي عي�سى 

اسفي 40000 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية ب راكش  بتاريخ - تحت رقم 
1015I

CABINET SALAH AISSE

 TIME BEAUTY & BEARD
CLUB GENTLEMEN’S

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

CABINET SALAH AISSE
 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK
 IBN HANAINE ، 20100،
CASABLANCA MAROC

 Time Beauty & Beard Club
Gentlemen’s شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة(في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي الح د 
4 الطابق الدفلي عرصة الكبي1 
املعاريف - 20 20 الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.46610 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر  يوليوز  202  في  0  املؤرخ 
حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
 Time Beauty & Beard Club
رأس الها  مبلغ    Gentlemen’s
مقرها  جعنوان  سرهم    00.000
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الطابق الدفلي   4 اإلأت اعي الح د 

 20 20  - املعاريف  الكبي1  عرصة 

الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل : نظرا 

تدتطع  لم  االقتصاسية  للظرجف 

الشركة ان تبدأ نشاطها االأت اعي.

الح د  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

الكبي1  عرصة  الدفلي  الطابق   4

الدارالبيضاء   20 20  - املعاريف 

املغرب. 

ج عين:

الديد(ة) مح د الهاسي  الدجي�سي 
  91240 زنقة فيلبوا    6 ج عنوانه(ا)  

كورماي فرندا ك صفي (ة) للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 802231.

 0 6I

CONFIDENTIA AUDIT & CONSEIL

 ENGINEERING

 CONSULTING & TRAINING

SUPPORT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 CONFIDENTIA AUDIT &

CONSEIL

 Bd Abou Baker Al Kadiri

 Résidence Panorama GH 1

 IMM 1 ETG 2 N 8 ، 20270،

Casablanca MAROC

 ENGINEERING CONSULTING &

TRAINING SUPPORT شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 30 شارع 
رحال املدكيني الطابق 2 الشقة 1 - 

20210 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
123913

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   21
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 ENGINEERING CONSULTING &

.TRAINING SUPPORT
غرض الشركة بإيجاز : جسيط   في 

تدريب صيانة الطائرات.
30 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
 -  1 2 الشقة  رحال املدكيني الطابق 

20210 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 60.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 200   : مدري  اس اعيل  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديد ابراهيم علي مح د مح د 
مهران :  200 حصة بقي ة 00  سرهم 

للحصة .
 200   : عطيف  يوسف  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد اس اعيل مدري عنوانه(ا) 
رقم  7 سرب الصور اتواركة 10060 

مكناس املغرب.
الديد ابراهيم علي مح د مح د 
باب  شارع    02 عنوانه(ا)  مهران 
   669 امزبكية  بك  كلوت  البحر 

القاهرة مصر.
الديد يوسف عطيف عنوانه(ا) 
ج  ق    03 رقم  زنقة    أ يلة   

20670 الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد ابراهيم علي مح د مح د 
باب  شارع    02 عنوانه(ا)  مهران 
   669 امزبكية  بك  كلوت  البحر 

القاهرة مصر

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 012 4.
 0 7I

ائت انية املرأان

MANJAM AKHDAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت انية املرأان
ف6 ياس ينة   شارع مح د 
 lotissement  0 الداسس
 ennakhla rue al jaouz

 khouribga، 25000، Khouribga
املغرب

MANJAM AKHDAR شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 179 

الشطر االجل الزيتونة 4 - 21000 
خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7337

 20 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  شتن15  202 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MANJAM AKHDAR
غرض الشركة بإيجاز : بيع ج شراء 

مواس البناء.
 179  : االأت اعي  املقر  عنوان 
 21000  -  4 الزيتونة  االجل  الشطر 

خريبكة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 200.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.000   : ح يد  العدا ي  الديد 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ح يد  العدا ي  الديد 
خريبكة   21000 الفتح  تجزئة   9 4

خريبكة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  ح يد  العدا ي  الديد 
خريبكة   21000 الفتح  تجزئة   9 4

خريبكة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   03 بتاريخ  االبتدائية بخريبكة  

 202 تحت رقم 129.
 0 8I

CONFIDENTIA AUDIT & CONSEIL

 AZTOUT CONSEILS &
SERVICES

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CONFIDENTIA AUDIT &
CONSEIL

 Bd Abou Baker Al Kadiri
 Résidence Panorama GH 1
 IMM 1 ETG 2 N 8 ، 20270،

Casablanca MAROC
 AZTOUT CONSEILS &

SERVICES شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 30 شارع 
رحال املدكيني الطابق 2 الشقة 1 - 

20210 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
123949

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   09
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 
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الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 AZTOUT CONSEILS &  :

.SERVICES
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
تكنولوأيا  جأنشطة  االستشارات 

املعلومات امخرى.
30 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
 -  1 2 الشقة  رحال املدكيني الطابق 

20210 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد ع اس ازطوط :  00  حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  ازطوط  ع اس  الديد 
شقة   1 شارع ع ر الخيام طابق   43
الدار   20200 اس اعبل  اقامة   9

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد ع اس ازطوط عنوانه(ا)  

1 شقة   43 شارع ع ر الخيام طابق 
الدار   20200 اس اعبل  اقامة   9

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 010 4.

 0 9I

AFC PARTENAIRE

MISSINE GROUP
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي1 تد ية الشركة

AFC PARTENAIRE
 APP 16 IMM F218 OPERATION

 NAJD RTE DE SIDI GHANEM
 MARRAKECH MARRAKECH،
40000، MARRAKECH maroc

MISSINE GROUP

 شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي محل رقم 

  املحاميد الدعاسة ب 4 رقم 380 

مراكش مراكش 40000 مراكش 

املغرب.

تغيي1 تد ية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

   231

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في    أكتوبر  202 تم تغيي1 

 MISSINE» من  الشركة  تد ية 

 YASSER IMMO» إ 0   «GROUP

. «PRESTIGE

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   09 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 2414 .

 020I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

 EL AMINE AGRO

CHEMICALS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

 AVENUE DES FARS APPT 920

 N°1 CYM RABAT ، 10000،

RABAT MAROC

El Amine Agro chemicals  شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي أ اعة 

املنزه، كلم 1 عين عوسة  - 2000  

ت ارة املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29 19

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 7  شتن15  202 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

 - عين عوسة    1 كلم  «أ اعة املنزه، 
«رقم:2  إ 0  املغرب»  ت ارة    2000
حي الرياض   قطاع     زنقة عنابية، 

- 0000  الرباط  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15  بتاريخ  0  التجارية بالرباط  

 202 تحت رقم 87 20 .

 02 I

BENSALAH MOSTAFA

أغيونتال فالفورينك كومباني
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

BENSALAH MOSTAFA

 ANGLE RUE ZELAKA ET SIDI

 MED BEN ABDELLAH 2EME

 ETAGE N°5 ، 60000، OUJDA

MAROC

أغيونتال فالفورينك كومباني شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : زاجية 
زنقة الزالقة ج سيدي مح د بن عبد 

هللا رقم 3 - 60000 جأدة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.28 61

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون15  202  املؤرخ في    

أغيونتال فالفورينك كومباني شركة 

مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 
جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 

مقرها اإلأت اعي زاجية زنقة الزالقة 

 -  3 ج سيدي مح د بن عبد هللا رقم 

60000 جأدة املغرب نتيجة لال يوأد 

نشاط منذ تأسيس الشركة.

ج عين:

شراجي  حدناء    الديد(ة) 

زنقة  املدتقبل  حي  عنوانه(ا)  ج 
الفصول   رقم   سيدي يحي 60000 

جأدة املغرب ك صفي (ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ    نون15  202 جفي زاجية زنقة 

الزالقة ج سيدي مح د بن عبد هللا 
رقم 3 - 60000 جأدة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15  بتاريخ  0  بوأدة   التجارية 

 202 تحت رقم 03 4.

 022I

FIDUCIAIRE AL HIKMA

 ILHAMI FOR REAL ESTATE
DEVELOPMENT

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL HIKMA
 RUE YOUSSEF BEN 10
 YACHAFINE ، 26000،
BERRECHID MAROC

 ILHAMI FOR REAL ESTATE
DEVELOPMENT شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي  6 شارع 
اللة ياقوت تقاطع مصطفى املعاني 

رقم 39 - 20000 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12 271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   06
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 ILHAMI FOR REAL ESTATE

.DEVELOPMENT
*منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري
عنوان املقر االأت اعي :  6 شارع 
اللة ياقوت تقاطع مصطفى املعاني 
البيضاء  الدار   20000  -  39 رقم 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الشريف  مح د  سعد  الديد 
  00 بقي ة  حصة   410   : ابراهيم 

سرهم للحصة .
الشريف  مح د  ابراهيم  الديد 
  00 بقي ة  حصة   410   : ابراهيم 

سرهم للحصة .
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  : الشريف  مح د  حدن  الديد 
00  حصة بقي ة 00  سرهم للحصة 

.
الشريف  مح د  سعد  الديد 

ابراهيم : 41000 بقي ة 00  سرهم.
الشريف  مح د  ابراهيم  الديد 

ابراهيم : 41000 بقي ة 00  سرهم.
 : الشريف  مح د  حدن  الديد 

0000  بقي ة 00  سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
الشريف  مح د  حدن  الديد 
أدة   22300 أدة  عنوانه(ا) 

الدعوسية.
الشريف  مح د  ابراهيم  الديد 
ابراهيم عنوانه(ا) أدة 22300 أدة 

الدعوسية.
الشريف  مح د  سعد  الديد 
ابراهيم عنوانه(ا) أدة 22300 أدة 

الدعوسية.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الشريف  مح د  حدن  الديد 
أدة   22300 أدة  عنوانه(ا) 

الدعوسية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 8 379.

 023I

CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

ARENAS CAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 CABINET COMTABLE SAKKAKI
SARL

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

ARENAS CAR شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 زنقة 
ح و الزياني حي الثاني بني بوعياش - 

32010 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    1

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ARENAS CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديارات بدجن سائق.
زنقة   26  : عنوان املقر االأت اعي 

ح و الزياني حي الثاني بني بوعياش - 

32010 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 100   : املغراجي  أح د  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

 100   : الحنكاري  مح د  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  املغراجي  أح د  الديد 

بوعياش  بني  النكور  تزجراخت  سجار 

32010 الحدي ة املغرب.

الديد مح د الحنكاري عنوانه(ا) 

شارع مراكش ع ارة مراكش   الطابق 
  رقم 3 90000 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  املغراجي  أح د  الديد 

بوعياش  بني  النكور  تزجراخت  سجار 

32010 الحدي ة املغرب

الديد مح د الحنكاري عنوانه(ا) 

شارع مراكش ع ارة مراكش   الطابق 
  رقم 3 90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالحدي ة   االبتدائية 

سأن15  202 تحت رقم 067 .

 024I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE BENSASSI TRANS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

SOCIETE CONSULTING

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE BENSASSI TRANS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 0  تجزئة 

بشرى الزيتون - 10000 مكناس 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.47931

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر  سأن15  202  في  0  املؤرخ 

 SOCIETE BENSASSI TRANS حل 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

رأس الها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  جعنوان  سرهم    00.000

اإلأت اعي 0  تجزئة بشرى الزيتون - 

10000 مكناس املغرب نتيجة لقفل 

التصفية.

ج عين:

الصديق   مح د  الديد(ة) 

الع اري ج عنوانه(ا) زنقة 22 رقم 16 

املغرب  مكناس   10000 امطلس   

ك صفي (ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

 22 بتاريخ  0 سأن15  202 جفي زنقة 

16 امطلس   - 10000 مكناس  رقم 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15   03 بتاريخ  التجارية ب كناس  

 202 تحت رقم 408.

 021I

phoenicia

 KNOWLEDGE

 INTERNATIONAL

BUSINESS
إعالن متعدس القرارات

phoenicia

 4rue Bern N1 Q des hopiteux

 Casablanca ، 20360،

casablanca maroc

 Knowledge International

Business «شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 34 شارع 

عقبة رقم 6 - - الرباط املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 8  أكتوبر  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

اي ن  الشريك  حصص  مج وع  بيع 

حصة   210 جالبالغة  الكريم  العبد 

أهاس  للديد  حصة    87  : يلي  ك ا 

فرعون ج 63  حصة للديد احدان 

اختصا�سي

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

العبد  اي ن  املدي1  استقالة  قبول 

الكريم

قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 

ك دي1  فرعون  أهاس  الديد  تعيين 

جحيد

قرار رقم 4: الذي ينص عل0 مايلي: 

ا 0  للشركة  االأت اعي  املقر  نقل 

1 6 شارع الحدن الثاني ع ارة ابدر 

الفواكي اغاسير

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

تم تعديل كافة بنوس النظام االسا�سي

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

26 أكتوبر  االبتدائية بانزكان  بتاريخ 

 202 تحت رقم 9902.

 026I
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ASMAA MEDIA GROUP

GHAD PERFECT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهيب الرجمي بلوك 39 الرقم 

20 ال15نو�سي البيضاء، 20000، 

البيضاء املغرب

GHAD PERFECT شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز 

رياض  6 شارع اللة ياقوت ج 

مصطفى املعاني رقم 69 الطابق 2  - 

20000 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

122943

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   09

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 GHAD : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.PERFECT
مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أع ال أج تشييد متنوعة.

مركز   : االأت اعي  املقر  عنوان 

ج  ياقوت  اللة  شارع  رياض  6 

مصطفى املعاني رقم 69 الطابق 2  - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة فاط ة كرمان عنوانه(ا) 

ع ارة   32 شطر  املدتقبل  اقامة 

239 رقم 20 سيدي معرجف 20000 

الدارالبيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  كرمان  فاط ة  الديد 

ع ارة   32 شطر  املدتقبل  اقامة 

239 رقم 20 سيدي معرجف 20000 

الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

  9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم  80094.

 027I

MC CONCEPT

PROSPERIA

إعالن متعدس القرارات

PROSPERIA

رقم  19 الطابق    ع ارة رماندي 

أ تقاطع بي1 أنزران ج زنقة ليبيا ، 

80610، الدار البيضاء املغرب

PROSPERIA «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: رقم  

19 الطابق    ع ارة رماندي أ 

تقاطع بي1 أنزران ج زنقة ليبيا - 

80610  الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.4  30 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في    أكتوبر  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

من  للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 

رقم  19 الطابق    ع ارة رماندي أ 

تقاطع بي1 أنزران ج زنقة ليبيا ا 0  4 

شارع زرقطوني الطابق 7 الشقة 37

عل0  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

تفويت حصص الديدة غاسة  مايلي: 

الخطيب ا 0 الديد ياسين بوعجاأة.

قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 
تحويل الشكل القانوني للشركة من 
ا 0  شركة سات املدؤجلية املحدجسة 
شركة سات املدؤجلية املحدجسة سات 

الشريك الوحيد
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل0 مايلي: 
شارع  للشركة   4  االأت اعي  املقر 

زرقطوني الطابق 7 الشقة 37
الذي ينص عل0   :7 ج   6 بند رقم 
سرهم    00000 مال  راس  مايلي: 
اأت اعية   حصة    000 ل  مقدم 
باسم الشريك  سرهم للحصة)    00(

الوحيد الديد ياسين بوعجاأة
عل0  ينص  الذي   : 7 رقم  بند 
الديد ياسين  مدي1 الشركة   مايلي: 

بوعجاأة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 800190.
 028I

ste holdings missour sarl au

TENYA TRAVAUX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste holdings missour sarl au
 hay essalam hay essalam،

missour ،33250 املغرب
TENYA TRAVAUX  شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 
مكدجل ، اجالس يوسف جزغت 

مبدور . - 33210 ميدور  املغرب 
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2069

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   21
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 TENYA : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

. TRAVAUX
اج  البناء   : غرض الشركة بإيجاز 
االشغال املحتلفة ،التشجي1 ،املعاسن 

..
سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 
مكدجل ، اجالس يوسف جزغت مبدور 

. - 33210 ميدور  املغرب .
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد بوعت1جس لحدن  :  000.  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
لحدن   بوعت1جس  الديد 
سجار مكدجل اجالس يوسف   عنوانه(ا) 

33210 ميدور  املغرب .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
لحدن   بوعت1جس  الديد 
سجار مكدجل اجالس يوسف   عنوانه(ا) 

33210 ميدور  املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15   03 بتاريخ  االبتدائية ببوملان  

 202 تحت رقم 363/2021.
 029I

FOUZMEDIA

SYGMO SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SYGMO SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 19 شارع 

موالي عبدالعزيز إقامة موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 4000  

القنيطرة املغرب
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تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

63369

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   04

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SYGMO SARL

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

 19  : االأت اعي  املقر  عنوان 

إقامة  عبدالعزيز  موالي  شارع 

  4000  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 -

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  سلمى  مواقت  الديدة 

الشرقية  الرامي  بئ1   603 الرقم 

4000  القنيطرة املغرب.

عنوانه(ا)  يدرا  مواقت  الديدة 

الشرقية  الرامي  بئ1   603 الرقم 

4000  القنيطرة املغرب.

عنوانه(ا)  غيثة  مواقت  الديدة 

الشرقية  الرامي  بئ1   603 الرقم 

4000  القنيطرة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  يدرا  مواقت  الديدة 

الشرقية  الرامي  بئ1   603 الرقم 

4000  القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  0  بالقنيطرة   االبتدائية 

سأن15  202 تحت رقم -.

 030I

FO CONSULTUNG SARL AU

 AL AMAL POUR

 L›EXTRACTION DE

 TRANSACTIONS ET

SERVICES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM 34 APPT 2 RUE AL

 ADDARISSA HASSAN ،

100000، RABAT MAROC

 AL AMAL POUR L›EXTRACTION

 DE TRANSACTIONS ET

SERVICES شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 1  شارع 

امبطال شقة 4 اكدال - 0000   

الرباط  املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 16243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   29

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 AL  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 AMAL POUR L’EXTRACTION DE

.TRANSACTIONS ET SERVICES

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعلومات التجارية.

1  شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

   0000  - اكدال   4 شقة  امبطال 

الرباط  املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد مح د طيبوز :  120 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديد  سعيد طيبوز :  240 حصة 
بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديد مح د جشطو :  240 حصة 
بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)   طيبوز  مح د  الديد 
 30999 راس الخي ة    4370 ص ب 

االمارات االمارات العربية املتحدة.
عنوانه(ا)   طيبوز  سعيد  الديد  
الخ يدات      1000 الهناء  تجزئة 

املغرب.
عنوانه(ا)  جشطو  مح د  الديد 
اإلي ان  حي  الزاجية  زنقة   28 رقم 

1000   الخ يدات  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)   طيبوز  مح د  الديد 
 30999 راس الخي ة    4370 ص ب 

االمارات االمارات العربية املتحدة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   29 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

 202 تحت رقم 0783 .

 03 I

NJ BUSINESS

STE GEOTEC INGÉNIERIE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

STE GEOTEC INGÉNIERIE  شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة(في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 31 
قطعة ارضية بلي1 بندوسة طابق 

3 مكتب 4  فاس املغرب 30000 
فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6344 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون15  202   01 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ     STE GEOTEC INGÉNIERIE
جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 
قطعة   31 رقم  اإلأت اعي  مقرها 
مكتب   3 طابق  بندوسة  بلي1  ارضية 
4  فاس املغرب 30000 فاس املغرب 
نتيجة ل : ازمة اقتصاسية ج املنافدة 

القوية .
 31 ج حدس مقر التصفية ب رقم 
 3 طابق  بندوسة  بلي1  ارضية  قطعة 
مكتب 4  فاس املغرب 30000 فاس 

املغرب. 
ج عين:

ج  بوأنان  شي اء    الديد(ة) 
عنوانه(ا) بوعرجرج حي املطار 62000  

ناظور املغرب ك صفي (ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 1461.

 032I

NJ BUSINESS

société wrs new concept
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

société wrs new concept شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 66 

اكس أنان 4  طريق عين الشقف - 
30000 فاس املغرب.
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تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19213

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 9  نون15  202 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

4  طريق عين  66 اكس أنان  «رقم 

إ 0  فاس املغرب»   30000  - الشقف 

«محل رقم   قطعة ارضية 88 تجزىة 

االندلس عين الشقف فاس - 30000 

فاس  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 1464.

 033I

fiscontrole

مصحة الخطابي
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

fiscontrole

 rue prince moulay abdellah 99

casa، 20000، casablanca maroc

مصحة الخطابي شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة(في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي   شارع 

عبد الكريم الخطابي الدار البيضاء  

رقم ٩ - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.69407

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   20 9 نون15   26 املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ  الخطابي   مصحة 

مقرها  جعنوان  سرهم    00.000

الكريم  عبد  شارع  اإلأت اعي   

 -  ٩ رقم  البيضاء   الدار  الخطابي 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   20000

ل : تصفية سابقة مجانها.

شارع  ج حدس مقر التصفية ب   
عبد الكريم الخطابي الدار البيضاء  
رقم ٩ - 2000 الدار البيضاء املغرب. 

ج عين:
الديد(ة)  مح د أ ال   كدوس  
 20000 البيضاء  الدار  عنوانه(ا)  ج 
(ة)  ك صفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
الديد(ة)  ك ال  عراقي حديني  ج 
عنوانه(ا) الدار البيضاء 20000 الدار 
البيضاء املغرب ك صفي (ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي  202 تحت رقم 778310.

 034I

ASMAA MEDIA GROUP

CRYPTOBATIS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرجمي بلوك 39 الرقم 

20 ال15نو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

CRYPTOBATIS شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 1 شارع 
عبدهللا بن ياسين ع ارة بلدجن 
طابق 1 رقم 1 الدارالبيضاء - 
20000 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
123129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   29
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CRYPTOBATIS
مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أع ال أج إنشاءات متنوعة.
شارع   1  : عنوان املقر االأت اعي 
عبدهللا بن ياسين ع ارة بلدجن طابق 
 20000  - الدارالبيضاء   1 رقم   1

الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة امدكين مرياما عنوانه(ا) 
 20000 49 علي كاسيوب ايرميطاج  

الدارالبيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديدة امدكين مرياما عنوانه(ا) 
 20000 49 علي كاسيوب ايرميطاج  

الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 2 6 80.

 031I

FIDUCIAIRE AL HIKMA

STE BANDER IMMOBILIERE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL HIKMA
 RUE YOUSSEF BEN 10
 YACHAFINE ، 26000،
BERRECHID MAROC

 STE BANDER IMMOBILIERE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي  6 شارع 
اللة ياقوت تقاطع مصطفى املعاني 

رقم 39 - 20000 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1 930 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  شتن15  202    6
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BANDER IMMOBILIERE
*منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر االأت اعي :  6 شارع 
اللة ياقوت تقاطع مصطفى املعاني 
البيضاء  الدار   20000  -  39 رقم 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
هللا  عبد  بن  العزيز  عبد  الديد 
  00 بقي ة  حصة    00   : الفهيد 

سرهم للحصة .
الديد بندر بن عبد العزيز الفهيد 
سرهم    00 بقي ة  حصة   900   :

للحصة .
هللا  عبد  بن  العزيز  عبد  الديد 

الفهيد : 0000  بقي ة 00  سرهم.
الديد بندر بن عبد العزيز الفهيد 

: 90000 بقي ة 00  سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
هللا  عبد  بن  العزيز  عبد  الديد 
أدة   22300 أدة  الفهيد عنوانه(ا) 

الدعوسية.
العزيز  عبد  بن  بندر  الديد 
أدة   22300 أدة  الفهيد عنوانه(ا) 

الدعوسية.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
هللا  عبد  بن  العزيز  عبد  الديد 
أدة   22300 أدة  الفهيد عنوانه(ا) 

الدعوسية
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

  3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر  202 تحت رقم 31418.

 036I

STE BAHAL FOOD SARL AU

 SOCIETE BAHAL FOOD
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BAHAL FOOD SARL AU

 BLOC 01 N 98 HAY EL HERCH

 KASBAT TAHER AIT MELLOUL ،

86250، AIT MELLOUL MAROC

 SOCIETE BAHAL FOOD SARL

AU شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 98 

بلوك   حي الحرش قصبة الطاهر 
ايت ملول - 10 86 ايت ملول 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

24661

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202    1

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE BAHAL FOOD SARL

.AU

مدتغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ملخ5زة - اسارة املطاعم.
 98 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 

الطاهر  قصبة  الحرش  حي  بلوك   
ملول  ايت   86 10  - ملول  ايت 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : بهال  هللا  عبد  الديد 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بهال  هللا  عبد  الديد 
افني  سيدي  تيوغزة  هرجاش  سجار 

81200 سيدي افني املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  بهال  هللا  عبد  الديد 
افني  سيدي  تيوغزة  هرجاش  سجار 

81200 سيدي افني املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   02 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

 202 تحت رقم  232.

 037I

FOUZMEDIA

DOMAINE AROMANIA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
DOMAINE AROMANIA شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 19 شارع 
موالي عبدالعزيز إقامة موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 4000  

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6331 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   24
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DOMAINE AROMANIA
: مقاجل في  غرض الشركة بإيجاز 

اإلستغالل الفالحي.
 19  : االأت اعي  املقر  عنوان 
إقامة  عبدالعزيز  موالي  شارع 
  4000  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  املؤنيس  عاسل  الديد 

48 زنقة اك يح --- سال املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  املؤنيس  عاسل  الديد 

48 زنقة اك يح --- سال املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالقنيطرة  

رقم -.
 038I

االستاذ حدهومي سفيان

ANJOUAN
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

االستاذ حدهومي سفيان
مراكش أليز شارع عبد الكريم 
الخطابي اقامة الزيتونة الطابق 
الثاني رقم 1 ، 40000، مراكش 

املغرب
ANJOUAN شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي جالية 

مراكش سائرة االجساية قياسة ايت 
اي ور املكان املدعو اكافاي - 40213 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 20167

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   04
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ANJOUAN
االيواء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ج  اخرى.االسارة  ايواءات  ج  الدياحي 
االستث ار ذات طابع فندقي. االستي1اس 
امللكيات  التصدير.استغالل  ج 

الزراعية....
جالية   : االأت اعي  املقر  عنوان 
ايت  قياسة  االجساية  سائرة  مراكش 
اي ور املكان املدعو اكافاي - 40213 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
حصة   100   : الديدة هبة ختار 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديد اكرم الغ اري :  100 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
زنقة  الديدة هبة ختار عنوانه(ا) 
  9 B 288 0 ع ارة  الوفاء  حي    

املح دية املغرب.
عنوانه(ا)  الغ اري  اكرم  الديد 
 1 شقة    39D أنات الزيتون ع ارة 

4000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  2  فنة  مينة  الديدة 
كاكالين  ال  فيال  سي1جن  سي  شارع 

00 06 نيس فرندا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   24 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 29841 .
 039I
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FO CONSULTUNG SARL AU

BODY LOUNGE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تغيي1 نشاط الشركة

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM 34 APPT 2 RUE AL

 ADDARISSA HASSAN ،

100000، RABAT MAROC

BODY LOUNGE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي  2 ساحة 

أبو بكر الصديق شقة 8 أكدال  - 

0090  الرباط  املغرب.

تغيي1 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 14  9

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

01 أكتوبر  202 تم تغيي1  املؤرخ في 

جتدويق  «بيع  من  الشركة  نشاط 

أسجات جمواس التج يل

« إ 0 «صالون الحالقة ج التج يل، 

التوأيه».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15   02 بتاريخ  التجارية بالرباط  

 202 تحت رقم 0922 .

 040I

Cabinet RGUIG & Associés

YASI TRANS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Cabinet RGUIG & Associés

9  ،  شارع عبد املومن ، رقم 29 

، 20000، الدار البيضاء امل لكة 

املغربية

YASI TRANS شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي  شارع 

عبداملومن 9  ، رقم 8  - 20340 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1239 9

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    1

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 YASI  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRANS

غرض الشركة بإيجاز : نقل مواس 

البناء.

شارع    : االأت اعي  املقر  عنوان 
 20340  -   8 رقم   ،  9 عبداملومن 

الدارالبيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد ياسر البي�سي :  0 1 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديد املكي البي�سي :  290 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

  00   : البي�سي  سامية  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

  00   : البي�سي  أيهان  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

 3 الديد ياسر البي�سي عنوانه(ا) 

تجزئة زجبيدة  00 26 برشيد املغرب.

عنوانه(ا)  البي�سي  املكي  الديد 

 26 00 3 تجزئة زجبيدة حي الرياض 

برشيد املغرب.

الديدة سامية البي�سي عنوانه(ا) 

نعي ة  حي  امللكي  الجيش  شارع   6

00 26 برشيد املغرب.

الديدة أيهان البي�سي عنوانه(ا) 

برشيد   26 00 زجبيدة   تجزئة   3

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

 3 الديد ياسر البي�سي عنوانه(ا) 

تجزئة زجبيدة  00 26 برشيد املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 802276.
 04 I

العبدالجي لالشغال املحاسبتية

 STE JELOOLY
INFORMATIQUE SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تغيي1 نشاط الشركة

العبدالجي لالشغال املحاسبتية
ع ارة نوميديا شارع مح د الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 31000، 
تازة املغرب

 STE JELOOLY INFORMATIQUE
SARL AU شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها االأت اعي شارع 

عالل بن عبد هللا قدارية النور رقم 
09 - 31000 تازة املغرب.

تغيي1 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.239 
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
29 أكتوبر  202 تم تغيي1  املؤرخ في 
معدات  «بيع  من  الشركة  نشاط 

املكتب « إ 0 «التجارة».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15   02 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

 202 تحت رقم 623.
 042I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

STATION CHRAFAT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .10
 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC
STATION CHRAFAT  شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
فاط ة الزهراء شارع الياس االيوبي 
رقم 30 العزيفات طنجة  - 90030 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.68307

الشريك  قرار  ب قت�سى 
أكتوبر  202   28 في  الوحيداملؤرخ 
مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 
مبلغ     STATION CHRAFAT
جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 
فاط ة  شارع  اإلأت اعي  مقرها 
 30 الزهراء شارع الياس االيوبي رقم 
طنجة   90030  - طنجة   العزيفات 
تراأع املدي1 عن   : املغرب نتيجة ل 

املشرجع ج بيع االرض .
شارع  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
شارع الياس االيوبي  فاط ة الزهراء 
 90030  - العزيفات طنجة    30 رقم 

طنجة املغرب. 
ج عين:

ج  الديد(ة) محند ي نة   حبيب  
طنجة   90030 هوالندا   عنوانه(ا) 

املغرب ك صفي (ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15  بتاريخ  0  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 0139 .
 043I

العبدالجي لالشغال املحاسبتية

 STE JELOOLY
INFORMATIQUE SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

العبدالجي لالشغال املحاسبتية
ع ارة نوميديا شارع مح د الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 31000، 
تازة املغرب
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 STE JELOOLY INFORMATIQUE

SARL AU شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي شارع 

عالل بن عبد هللا قدارية النور رقم 

09 - 31000 تازة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.239 

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

ت ت  أكتوبر  202   29 في  املؤرخ 

نشاط  إ 0  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

املعدات,  نقل  ج  املناجلة  مقاجل 

االثاث ج املدتندات.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

سأن15   02 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

 202 تحت رقم 623.

 044I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

WAMICA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي1 أديد للشركة

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد ج عبد 

الكريم الخطابي،ع ارة مركز أع ال 

أليز،  الطابق الثالث، مكتب رقم 

 2 ، 40000، مراكش املغرب

WAMICA  شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ســــاحـــة 

أــامــع الـــفــنــاء رقــم 68  - 40000 

مراكش املغرب.

تعيين مدي1 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 9847

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في  2 أكتوبر  202 تم تعيين 

الديد(ة)  للشركة  أديد  مدي1 

Mauro FERRERI ك دي1 جحيد.

تبعا إلقالة مدي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15   03 بتاريخ  التجارية ب راكش  

 202 تحت رقم 30267 .

 041I

ccf roubia

شركة الهنداوي طرادينك
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

ccf roubia

 bd mohammed derfoufi  7

oujda ، 60000، oujda maroc

شركة الهنداجي طراسينك شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة(في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 

تايرت تجزئة بلحدين زنقة ب رقم 3 

مكرر - 60000 جأدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32 69

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون15  202    1 املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

مبلغ  طراسينك   الهنداجي  شركة 

جعنوان  سرهم    0.000 رأس الها 

مقرها اإلأت اعي طريق تايرت تجزئة 

 - مكرر   3 ب رقم  زنقة  بلحدين 

60000 جأدة املغرب نتيجة ل : عدم 

جأوس ع ليات تجارية.

طريق  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

تايرت تجزئة بلحدين زنقة ب رقم 3 

مكرر - 60000 جأدة املغرب. 

ج عين:

إكرج  الزهراء   فاط ة  الديد(ة) 

النهضة   حي   14/2 زنقة  عنوانه(ا)  ج 

(ة)  ك صفي  املغرب  أراسة   64110

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   29 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

 202 تحت رقم 4076.

 046I

FICAS

PERFECT BUSINESS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

FICAS

 CITE SAADA RUE 10 N°189

 EL ALIA MOHAMMEDIA

حي الدعاسة 0  رقم 89  

العالية املح دية، 28830، 

MOHAMMEDIA MAROC

PERFECT BUSINESS شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة(في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي بنجدية 01 

حي سكد يد الطابق االجل شقة رقم 

2  - 20410 الدار البيضاء

 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.406089

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

06 شتن15  202 تقرر حل  املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

مبلغ    PERFECT BUSINESS

جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 

حي   01 بنجدية  اإلأت اعي  مقرها 

سكد يد الطابق االجل شقة رقم 2  -  

الدار البيضاء املغرب نتيجة   20410

ل : ركوس اقتصاسي.

ج حدس مقر التصفية ب بنجدية 

01 حي سكد يد الطابق االجل شقة 

البيضاء  الدار   20410 رقم 2  -  

املغرب. 

ج عين:

ج  مجدجب  سلوى   الديد(ة) 

  3 1   حي  مي وزا شقة  عنوانه(ا) 

الدار   20410 حي الراحة   

البيضاء املغرب ك صفي (ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
: بنجدية  الوثائق املتعلقة بالتصفية 
01 حي سكد يد الطابق االجل شقة 

رقم 2 الدار البيضاء
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 799023.
 047I

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

COSSE CABLE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC
 RUE NAPLES IMMEUBLE

 DAWHA E/S N°6 ، 90000،
TANGER MAROC

COSSE CABLE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي ساحة 

ابراهيم الرجساني زنقة السينا اقامة 
بيتهوفن 2 الطابق الثالث رقم 82 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22081

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   03
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 COSSE : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.CABLE
غرض الشركة بإيجاز : - مختلف 

االشغال الكهربائية جالدباكة
- الصيانة الصناعية

- تركيب اآلالت جاملعدات.
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ساحة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

ابراهيم الرجساني زنقة السينا اقامة 

 -  82 الطابق الثالث رقم   2 بيتهوفن 

90000 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  00   : الديدة اكرام الحدناجي 

حصة بقي ة 000.  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الحدناجي  اكرام  الديدة 

مج وعة      2 العرفان  عنوانه(ا) 
26  90000 طنجة  39  رقم  ع ارة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الحدناجي  اكرام  الديدة 

مج وعة      2 العرفان  عنوانه(ا) 
26  90000 طنجة  39  رقم  ع ارة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 0217 .

 048I

CONSEIL ASSISTANCE PME

GNAOUA SERVICES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CONSEIL ASSISTANCE PME

 3Rue sidi bennour résidance

 zahra Ain borja Casablanca

 Appt N° 15 3eme étage، 20550،

Casablanca Maroc

GNAOUA SERVICES شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 28   زنقة 

العرعار  الطابق 2  املكتب 6  الدار 

البيضاء - 20320 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
123663

عقد حر مؤرخ في     ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  أكتوبر  202 
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GNAOUA SERVICES
التوأيه   : بإيجاز  غرض الشركة 

املدر�سي.
عنوان املقر االأت اعي : 28   زنقة 
الدار    6 املكتب    2 الطابق  العرعار  
البيضاء  الدار   20320  - البيضاء 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

00.000,00  سرهم، مقدم كالتا ي:
 FOFANA NABY LAYE الديد 
  00,00 حصة بقي ة   ISSA :  100

سرهم للحصة .
 FOFANA BOH الديد 
حصة بقي ة   MOHAMED :  210

00,00  سرهم للحصة .
 FOFANA BOH الديدة 
بقي ة  حصة   MARIAME :  210

00,00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
 FOFANA NABY LAYE الديد 
ISSA عنوانه(ا) 361 تجزئة مدتقبل  

90 20 الدار البيضاء املغرب.
 FOFANA BOH الديد 
361 تجزئة  MOHAMED عنوانه(ا) 
البيضاء  الدار   20 90 مدتقبل  

املغرب.
 FOFANA BOH الديدة 
تجزئة   361 عنوانه(ا)   MARIAME
البيضاء  الدار   20 90 مدتقبل  

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
 FOFANA NABY LAYE الديد 

ISSA عنوانه(ا) 361 تجزئة مدتقبل  
90 20 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم  76 80.
 049I

FIDECOM SARL

ACER COM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDECOM SARL
46 شارع باستور حي اللي ون الرباط 

، 0060 ، الرباط املغرب
ACER COM شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 8، 

زنقة املعاضيد، بئ1 قاسم، الدوي�سي 
- 70 0  الرباط املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 2133 
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
4  شتن15  202 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية   ACER COM
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم    0.000 رأس الها 
زنقة   ،8 رقم  اإلأت اعي  مقرها 
 - الدوي�سي  قاسم،  بئ1  املعاضيد، 
الرباط املغرب نتيجة لعدم    0 70
منذ  نشاط  مي  الشركة  مزاجلة 

تأسيدها.
ج عين:

ج  نيتلحدن  ر�سى   الديد(ة) 
تجزئة رياض   ،21 سكتور  عنوانه(ا) 
  0 00 حي الرياض   ، 6 رقم  أطر، 

الرباط املغرب ك صفي (ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
جفي سكتور  شتن15  202    4 بتاريخ 
6 ، حي  21، تجزئة رياض أطر، رقم 

الرياض - 00 0  الرباط املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   09 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

 202 تحت رقم 8947  .
 010I

FIDUCIAIRE EK-HAYLOU NORD SARL AU

 ECOLE GREEN LAND
PRIVEE SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EK-HAYLOU
NORD SARL AU

 Avenue MOHAMED V ,  6
 Résidence HADIKA Bureau N°2

، 90000، TANGER MAROC
 ECOLE GREEN LAND PRIVEE

SARL شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

 116Av , جعنوان مقرها اإلأت اعي
 Mohamed 5 , résidence hadikka
 , entre sol bureau N°2 - 90000

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 02247
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   20 9 نون15    1
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 ECOLE : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.GREEN LAND PRIVEE SARL
بإيجاز  الشركة  غرض 
 ETABLISSEMENT  :

.ENSEIGNEMENT PRIVEE
 116Av ,  : عنوان املقر االأت اعي 
 Mohamed 5 , résidence hadikka
 , entre sol bureau N°2 - 90000

طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 100   : الديدة اسريدية الصغي1  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
 100   : الصغي1  يوسف  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

الصغي1   اسريدية  الديدة 
عنوانه(ا) املج ع الدكني الفتح بلوك 
ج رقم 04 العرائش 92000 العرائش 

املغرب.
الديد يوسف الصغي1 عنوانه(ا) 
املج ع الدكني الفتح بلوك ج رقم 04 

العرائش 92000 العرائش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد يوسف الصغي1 عنوانه(ا) 
 04 أ ع الدكني الفتح بلوك ج رقم 

العرائش 92000 العرائش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15   06 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9 20 تحت رقم 228426.

 01 I

اشرف مكتب : املحاسبة ج سراسة املشاريع ج فض 

النزاعات لالستاذ اسلي اني  بالرشيدية املغرب عل0 

االأراءات القانونية :

TASMONT SERVICE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اشرف مكتب : املحاسبة ج سراسة 
املشاريع ج فض النزاعات لالستاذ 
اسلي اني  بالرشيدية املغرب عل0 

االأراءات القانونية :
رقم 8  الطابق االجل ج الثاني  زنقة 

موريتانيا الواس االح ر الرشيدية ص 
- ب : 80، 12000، الرشيدية املغرب  

- عــــــلـــــى اأـــــــراءات
TASMONT SERVICE  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سفلي 
رقم 62 املج وعة 02 عين العاطي 
 0 الرشيدية  - 12000 الرشيدية 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 1 43

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون  غشت  202   02

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. TASMONT SERVICE

غرض الشركة بإيجاز : حضانة / 

مدرسة خصوصية للتكوين .

سفلي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

العاطي  عين   02 املج وعة   62 رقم 

الرشيدية   12000  - الرشيدية    0 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

حصة    00   : كاكا  سنيا  الديدة 

بقي ة 000.  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  كاكا  سنيا  الديدة 

العاطي  عين   62 رقم   02 املج وعة 

الرشيدية   12000 الرشيجية    0 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  كاكا  سنيا  الديدة 

العاطي  عين   62 رقم   02 املج وعة 

الرشيدية   12000 الرشيجية    0 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

غشت  202 تحت رقم  37.

 012I

JUDISCAL

MACK SKY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

JUDISCAL

 LOT HAJ FATEH RUE 4 N° 75

 OULFA ، 20260، CASABLANCA

MAROC

MACK SKY شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 7 2 إقامة 

الفتح شارع إبراهيم الرجساني م تد 

الطابق امجل الرقم 3  - 20370 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

12 9 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  شتن15  202    6

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 MACK : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.SKY

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املخصصة  جاملحالت  العقارات 

أج  الصناعي  أج  التجاري  لالستع ال 

الحرفي.

 2 7  : االأت اعي  املقر  عنوان 

إقامة الفتح شارع إبراهيم الرجساني 

م تد الطابق امجل الرقم 3  - 20370 

الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد عبد الرح ان شداس :  210 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

حصة   210   : الديدة هند زني15 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديد اح د بوكدرا :  100 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

شداس  الرح ان  عبد  الديد 

عنوانه(ا) حي القلعة شارع امام مالك 

91 93202  املضيق املغرب.

  0 عنوانه(ا)  زني15  هند  الديدة 

  0090 زنقة رجما شقة    املحيط  

الرباط املغرب.

عنوانه(ا)  بوكدرا  اح د  الديد 

 B ع ارة  فالماريون  ك يل  شارع 

3004  مرسيليا فرندا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

شداس  الرح ان  عبد  الديد 

عنوانه(ا) حي القلعة شارع امام مالك 

91 93202  املضيق املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 799667.

 013I

JUDISCAL

ZIKA CAPITAL زيكا كبيتال
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JUDISCAL

 LOT HAJ FATEH RUE 4 N° 75

 OULFA ، 20260، CASABLANCA

MAROC

زيكا كبيتال ZIKA 100.000 شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 7 2 إقامة 

الفتح شارع إبراهيم الرجساني م تد 

الطابق امجل الرقم 3  - 20370 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1 9861
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون  شتن15  202   09

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

زيكا   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ZIKA  00.000 كبيتال

غرض الشركة بإيجاز : - ال15مجة 

جتطوير  جالتص يم  جالتحليل 

تكنولوأيا املعلومات.

 2 7  : االأت اعي  املقر  عنوان 

إقامة الفتح شارع إبراهيم الرجساني 

م تد الطابق امجل الرقم 3  - 20370 

الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد الصحراجي العربي :  000.  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

العربي  الصحراجي  الديد 

عنوانه(ا) زاجية يوسف ابن تاشفين ج 

شارع الجيش امللكي ج فرحات حشاس 

الشقة 4  4000  القنيطرة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

العربي  الصحراجي  الديد 

عنوانه(ا) زاجية يوسف ابن تاشفين ج 

شارع الجيش امللكي ج فرحات حشاس 

الشقة 4  4000  القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر  202 تحت رقم 6 7972.

 014I

CAFIGEC

OMARI SOFT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

OMARI SOFT شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 

نور ج الشقة 8 حي ع ر بن خطاب 

سؤب سلطان الفدى  - 00 20 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.202813

الشريك  قرار  ب قت�سى 

شتن15  202   26 في  الوحيداملؤرخ 

مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

رأس الها  مبلغ    OMARI SOFT

مقرها  جعنوان  سرهم    0.000

حي   8 اإلأت اعي اقامة نور ج الشقة 

ع ر بن خطاب سؤب سلطان الفدى  

- 00 20 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : - أزمة مالية ج اقتصاسية.

اقامة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

حي ع ر بن خطاب   8 نور ج الشقة 

سؤب سلطان الفدى  - 00 20 الدار 

البيضاء املغرب. 

ج عين:

ج  ع اري  مونية   الديد(ة) 

عنوانه(ا) حي ع ر بن الخطاب زنقة 

 2 طابق  أجه  ع ارة  النور  اقامة   31

شقة 8 00 20 الدار البيضاء املغرب 

ك صفي (ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 798611.
 011I

QUALIMAINT SARL AU

ISMAIL ISTITMAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

QUALIMAINT SARL AU
 N°10, Espace Riad Fès ,Rue

 Lalla Aïcha , 4eme étage ,bureau
n°21 , Fès ، 30000، FES MAROC
ISMAIL ISTITMAR  شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : شارع 
فلدطين اقامة الحرية ع ارة 8 

الطابق الرابع  الشقة 8  - 30000   
فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.1 19 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 27 أكتوبر  202 تقرر حل 
ذات  شركة    ISMAIL ISTITMAR
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 
 10.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
شارع فلدطين اقامة الحرية ع ارة 
8 الطابق الرابع  الشقة 8  - 30000   
فاس املغرب نتيجة لنتيجة لتحقيق 
خدارة كبي1ة  جتوقف النشاط بدبب 

امزمة الصحية (كوفيد  9).
ج عين:

ج  العلج  عبدهللا   الديد(ة) 
 2 املدائن  زهرة  تجزئة  عنوانه(ا)   
بلوك أ ع ارة س الشقة 4 طريق عين 
فاس املغرب   30000 الشقف فاس 

ك صفي (ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
شارع  جفي  أكتوبر  202   27 بتاريخ 
 8 ع ارة  الحرية  اقامة  فلدطين 
  30000  -   8 الشقة  الطابق الرابع  

فاس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15    7 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 080 1.

 016I

CASA COMPTES

MASSORMAROC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

MASSORMAROC شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 82، زنقة 

سومية، زاجية شارع عبد املومن - 

20360 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 66729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2007 أبريل     

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MASSORMAROC

إنشاء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

باملياه  العالج  مراكز  جإسارة  جتركيب 

جالعالج  البدنية  جالياقة  املعدنية 

البدنية  اللياقة  جمنتجعات  املائي 

جمراكزالتج يل.

املواس  جتصنيع  جتجارة  تدويق   -

الالزمة لهذه امنشطة جمدتحضرات 
التج يل جأي مواس استهالكية أخرى 

ضرجرية لهذه امنشطة.

تدريب  مدرسة  جإسارة  إنشاء   -

في مجاالت تج يل تصفيف الشعر 

جاملعالجة املائية.
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إسارة املشاريع الجاهزة في هذه   -

االحتياأات  ذلك  في  ب ا  امنشطة 

الديكور  جاستشارات  املع ارية 

جالجوانب الفنية.

مشاريع  جصيانة  جإنجاز  سراسة   -

جاملنتجعات  الدباحة  ح امات 

خدمات  ذلك  في  ب ا   ، الصحية 

الت1فيه ساخل املدابح.

املعدات  جتركيب  سراسة   -

املتوسط    الجهد  ذات  الكهربائية 

اإلضاءة  جنظام  املنخفض  جالجهد 

بشكل عام.

جتج يع  جتصنيع  تص يم   -

اإللكت1جنية  املعدات  أ يع  جتركيب 

من  جغي1ها  جالكهرجمغناطيدية 

املعدات الكهربائية جكذلك صيانتها.

جاستي1اس  جتوزيع  جبيع  شراء   -

جاملنتجات  امأهزة  جت ثيل  جتصدير 

املتعلقة بنشاط الشركة.

- اقتناء جإنشاء جاستغالل جتطوير 

جاملصانع  التجارية  امصول  أ يع 

التوزيع  عداسات  بيع  أج  جشراء 

املتعلقة بنشاط الشركة.
عنوان املقر االأت اعي : 82، زنقة 
 - املومن  عبد  شارع  زاجية  سومية، 

20360 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 400.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 600   : عيداجي  عاسل  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديد ريني غابانا :  800.  حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

  .200   : الشركة ماسور فرندا 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

 400   : الشركة أوليان هولدينغ 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد عاسل عيداجي عنوانه(ا) 

 77 81 رجسو  أاك  أون  م ر    0

لونس فرندا.

  0 عنوانه(ا)  غابانا  ريني  الديد 
البيضاء  الدار   00000 سمنات  زنقة 

املغرب.
الشركة ماسور فرندا عنوانه(ا) 
كومبو  بونتو  كلوس  سان  زنقة    

00000 موالن فرندا.
هولدينغ  أوليان  الشركة 

عنوانه(ا) فرندا - - -.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
  0 عنوانه(ا)  غابانا  ريني  الديد 
البيضاء  الدار   00000 سمنات  زنقة 

املغرب
الديد تيي1ي فانيدكوت عنوانه(ا) 

6  زنقة مامواز 60 93 - فرندا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2007 تحت رقم 6 2912.

 017I

WAFCOM

MAROC FAST GOOD
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

WAFCOM
 RUE JAURES 2 EME ETAGE 23

 N°6 QUARTIER GAUTHIER
 CASABLANCA، 20100،
CASABLANCA MAROC

MAROC FAST GOOD شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي  إقامة 
رجبي1ت تقاطع شارع الشفشاجني ج 
شارع عبد الح يد بنو باسس ،عين 
الدبع محل رقم 3 الطابق الدفلي 

الدارالبيضاء - 00 20 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
122097

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    0
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MAROC FAST GOOD
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املطاعم.
إقامة    : االأت اعي  املقر  عنوان 
ج  الشفشاجني  شارع  تقاطع  رجبي1ت 
،عين  باسس  بنو  الح يد  عبد  شارع 
الطابق الدفلي   3 الدبع محل رقم 
00 20 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 -

 100  : امنتاك  هللا  عبد  الديد 
بقي ة 00  سرهم.

 100  : الديد عبد اللطيف حلمي 
بقي ة 00  سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جصفات جمواطن الشركاء :

حلمي  اللطيف  عبد  الديد 
أ  املنطقة  الشباب  إقامة  عنوانه(ا) 
ع س  ع ارة ب رقم     بلوك  2   3

00 20 الدارالبيضاء املغرب.
الديد عبد هللا امنتاك عنوانه(ا) 
تجزئة العبدالجية رقم 38 شارع االمي1 
 40000 مراكش  هللا  عبد  موالي 

مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
حلمي  اللطيف  عبد  الديد 
أ  املنطقة  الشباب  إقامة  عنوانه(ا) 
ع س  ع ارة ب رقم     بلوك  2   3

00 20 الدارالبيضاء املغرب
الديد عبد هللا امنتاك عنوانه(ا) 
تجزئة العبدالجية رقم 38 شارع االمي1 
 40000 مراكش  هللا  عبد  موالي 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
 018I

FIDACTIVE

CHICKEN CENTER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDACTIVE

 Lot N°545 N° 3 &4  2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC

CHICKEN CENTER شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي عند 

WEDOM  بلوك 21 شارع تطوان 

رقم 33  مكتب رقم 1 ج6 الطابق 

الثالث الحي املح دي اكاسير - 

80000 اكاسير املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

49731

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    9

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CHICKEN CENTER

مزرعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سجاأن.

عند   : االأت اعي  املقر  عنوان 

تطوان  شارع   21 بلوك    WEDOM

الطابق  ج6   1 مكتب رقم    33 رقم 

 - اكاسير  املح دي  الحي  الثالث 

80000 اكاسير املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
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الديد جكه رشيد :  000.  حصة 
بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

حي  عنوانه(ا)  رشيد  جكه  الديد 
جالس  الحرية  شارع  الدين 0  ك ال 

تاي ة - تارجسانت املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
حي  عنوانه(ا)  رشيد  جكه  الديد 
جالس  الحرية  شارع  الدين 0  ك ال 

تاي ة - تارجسانت املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15   03 بتاريخ  باكاسير   التجارية 

 202 تحت رقم 07149 .

 019I

florin sarl

FLORIN SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

florin sarl
 BD Abdelatif Ben Kaddour ، ,68

20000، الدار البيضاء املغرب
FLORIN SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 68 شارع 
عبد اللطيف بن قدجر - 20000  

الدار البيضاء  املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2986 3

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  غشت  202   30 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
رݣوبة   حلي ة   (ة)  تفويت الديد 
أصل  من  اأت اعية  حصة   3. 21
(ة)  الديد  لفائدة   حصة   21.000
غشت   30 كويس بتاريخ  عبد االاله  

.202 
كويس  مريم  (ة)  الديد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   3. 21
(ة)  الديد  لفائدة   حصة   21.000
غشت   30 بتاريخ  عبد االاله كويس 

.202 

كويس   سارة   (ة)  الديد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   3. 21
(ة)  الديد  لفائدة   حصة   21.000
غشت   30 كويس بتاريخ  عبد االاله  

.202 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
بتاريخ  2  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن15  202 تحت رقم 32138.
 060I

الوكالة العامة للخدمات

S-K TEXTILE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

الوكالة العامة للخدمات
ساحة العدالة ، 00 93، الفنيدق 

املغرب
S-K TEXTILE شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

موالي اس اعيل 4  ع ارة موالي 
اس اعيل الطابق الثالث رقم 9 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2 701
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  أكتوبر  202   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 S-K  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TEXTILE
خياطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جحياكة املالبس.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
موالي  ع ارة    4 اس اعيل  موالي 
 -  9 رقم  الثالث  الطابق  اس اعيل 

90000 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 100   : الديدة خديجة الح يوي 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

 100   : الدهلي  اي ان  الديدة 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

الح يوي  خديجة  الديدة 
 90000 عنوانه(ا) امغوغة الصغي1ة  

طنجة املغرب.
عنوانه(ا)  الدهلي  اي ان  الديدة 
الع ارة   08 املج وعة  الهناء  مج ع 
70 الطابق 03 رقم 9  90000 طنجة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الح يوي  خديجة  الديدة 
 90000 عنوانه(ا) امغوغة الصغي1ة  

طنجة املغرب
عنوانه(ا)  الدهلي  اي ان  الديدة 
الع ارة   08 املج وعة  الهناء  مج ع 
70 الطابق 03 رقم 9  90000 طنجة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15  بتاريخ     بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 2 99.
 06 I

CASA COMPTES

MASSORMAROC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي1 أديد للشركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

MASSORMAROC  شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 82 زنقة 
سومية زاجية شارع عبد املومن - 

20360 الدار البيضاء املغرب.
تعيين مدي1 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 66729

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   20 1 مارس    2 املؤرخ في 

الديد(ة)  للشركة  أديد  مدي1 
عيداجي عاسل  ك دي1 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي1.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 1 20 تحت رقم 73 172.
 062I

CAFIGEC

CHADIA  ARSALAN
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
CHADIA  ARSALAN شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة س ية 
ع ارة 82 الطابق 2 الشقة 4 بالمي - 

00 20 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1 0879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  يونيو  202   21
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CHADIA  ARSALAN
غرض الشركة بإيجاز : - اشهار 

- التدويق التفاضلي.
زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 4 الشقة   2 الطابق   82 س ية ع ارة 
بالمي - 00 20 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : الديدة ارسالن شاسية 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة ارسالن شاسية عنوانه(ا) 

الحاللفة الغريبة سار بوعزة النواصر 

00 20 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديدة ارسالن شاسية عنوانه(ا) 

الحاللفة الغريبة سار بوعزة النواصر 

00 20 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

  4 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  202 تحت رقم 786936.

 063I

CASA COMPTES

MASSORMAROC

إعالن متعدس القرارات

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

MASSORMAROC «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 82 زنقة 

سومية زاجية شارع عبد املومن - 

20360 الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 66729

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 نون15 0 20

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

طرف  من  اأت اعية  حصص  بيع 

شركة  لفائدة  فرندا  ماسور  شركة 

أوليان هولدينع.

عل0  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
الشركة  رأس ال  في  الزياسة   - مايلي: 
من  لنقله  600.000. سرهم  ب بلغ 

400.000 ليصبح 2.000.000 سرهم
قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 
- تعيين الديد عاسل عيداجي ك دي1 

أديد للشركة.
قرار رقم 4: الذي ينص عل0 مايلي: 

- تجديد القانون امسا�سي للشركة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل0  ينص  الذي  ج7:   6 رقم  بند 
يتكون الرأس ال االأت اعي   - مايلي: 
من 20.000 حصة بقي ة 00  سرهم 

للحصة الواحدة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15 0 20 تحت رقم 4 3618.
 064I

CAFIGEC

 SAMA
 ACCOMPAGNEMENT ET

COTCHING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
 SAMA ACCOMPAGNEMENT ET
COTCHING شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 202 شارع 
عبد املومن رقم 1 الطابق الدفلي - 

00 20 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.362299

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل  نون15  202   30 املؤرخ في 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 
 SAMA الوحيد  الشريك  ذات 

 ACCOMPAGNEMENT ET

رأس الها  مبلغ    COTCHING

مقرها  جعنوان  سرهم    00.000

املومن  عبد  شارع   202 اإلأت اعي 

رقم 1 الطابق الدفلي - 00 20 الدار 

أزمة   -  : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

مالية ج اقتصاسية.

ج حدس مقر التصفية ب 202 شارع 

الدفلي  الطابق   1 رقم  املومن  عبد 

فرندا 00 20 الدار البيضاء املغرب. 

ج عين:

ج  لعوينا  اي ان   الديد(ة) 

اقامة الورجس طابق   1 رقم  عنوانه(ا) 

2 شقة 122 زاجية الداخلة ج القدس 

البيضاء  الدار   20 00 الشق  عين 

املغرب ك صفي (ة) للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 802229.

 061I

ripartners sarl

BLUE STRATEGY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ripartners sarl

 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C

 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI

 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C

 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc

BLUE STRATEGY شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 47  زنقة 

نوح حي البواب  - 46000 اسفي 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  439

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون  مارس  202   04

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 BLUE  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.STRATEGY

غرض الشركة بإيجاز : • خدمات 

االست1اتيجي  للتحليل  متنوعة 

التدريب جالتدريب املؤقت  جهندسة 

 
ً
نيابة الشخصية  امللفات  لتوظيف 

عن الع الء

جالدراسة  املشورة  خدمات   •

جاالست1اتيجية املتنوعة.

إسارة  في  مختلفة  تدخالت   •

جأنظ ة  جالع ليات  املنظ ات 

املعلومات جاملوارس البشرية.

مشاريع  جتنفيذ  جتص يم  سعم   •

التحول.

التطبيقات  جتدويق  تطوير   •

امللفات  تحليل  جمنصات  جاملهارات 

الشخصية.

• سعم جتدريب قاسة املشرجع.

  47  : االأت اعي  املقر  عنوان 

زنقة نوح حي البواب  - 46000 اسفي 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : الديدة هدى بالعيدي 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
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الديدة هدى بالعيدي عنوانه(ا) 

7 زنقة االطلس طابق 3 شقة املعارف  

20330 الداربيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد هدى بالعيدي عنوانه(ا) 7 

شقة املعارف    3 زنقة االطلس طابق 

20330 الداربيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بآسفي  بتاريخ - تحت رقم 

.-

 066I

CASA COMPTES

FINEDUC PRIVE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

FINEDUC PRIVE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 202 شارع 

عبد املومن الطابق الدفلي رقم 1 - 

20360 الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42681 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 04 نون15  202 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

الطابق  املومن  عبد  شارع   202»

الدار   20360  -  1 رقم  الدفلي 

البيضاء املغرب» إ 0 «تجزئة النورس 

البيضاء   الدار   -  - سار بوعزة   ،  E 8

املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 991 80.

 067I

Ste Abdoune Conseil

 MOROCCO NOW

DISTRIBUTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Ste Abdoune Conseil
رقم 4 إقامة فاط ة شارع موالي 

رشيد امطلس طريق صفرج فاس ، 

30000، فاس املغرب

 MOROCCO NOW

DISTRIBUTION شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 33  

تجزئة الدالم طريق صفرج فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

70371

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   08

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

متبوعة  الشركة  تد ية 

ب ختصر  اإلقتضاء  عند 

 MOROCCO NOW  : تد يتها 

.DISTRIBUTION

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الغدائية،  الغي1  ج  الغدائية  املواس 

التدويق .

  33  : االأت اعي  املقر  عنوان 

 - الدالم طريق صفرج فاس  تجزئة 

30000 فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : امح ر  نبيل  الديد 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

 4 عنوانه(ا)  امح ر  نبيل  الديد 
 2 تجزئة أمالك أنان فاس الزهور 

فاس 30000 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
 4 عنوانه(ا)  امح ر  نبيل  الديد 
 2 تجزئة أمالك أنان فاس الزهور 

فاس 30000 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 1294.

 068I

CABINET CADRE CONSEIL

SALIMAJ SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV MY RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

SALIMAJ SARL شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 96 
امام الج اعة الت1ابية  قلعة امكونة 
تنغي1 - 41200 قلعة امكونة  املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3 29

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SALIMAJ SARL
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة أج البناء.

كراء مواقف الديارات جاالسواق 
االسبوعية

اللوازم املكتبية
 96 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
قلعة امكونة  امام الج اعة الت1ابية  
تنغي1 - 41200 قلعة امكونة  املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 
00.000,00  سرهم، مقدم كالتا ي:

 100   : طانطوي  خالد  الديد 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديدة بهيجة اه و :  100 حصة 
بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  طانطوي  خالد  الديد 
 41200 تنغي1  امكونة  قلعة  تزرجت 

قلعة امكونة  املغرب.
عنوانه(ا)  اه و  بهيجة  الديدة 
 41200 تنغي1  امكونة  قلعة  تزرجت 

قلعة امكونة  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  طانطوي  خالد  الديد 
 41200 تنغي1  امكونة  قلعة  تزرجت 

قلعة امكونة  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15  بتاريخ  0  االبتدائية بتنغي1  

 202 تحت رقم 617 .
 069I

CHOUFA DE S COMPTABLE ET GESTION

PARA RABI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHOUFA DE S COMPTABLE ET
GESTION

رقم 8 زنقة  2 غشت الدوق 
القديم خريبكة ، 21000، خريبكة 

املغرب
PARA RABI شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي الرقم 468 
طاشرجن بوأنيبة خريبكة - 00 21 
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خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6427

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2020 يوليوز    1

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 PARA  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.RABI

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسجات شبه طبية

أع ال مختلفة.

الرقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 - خريبكة  بوأنيبة  طاشرجن   468

00 21 خريبكة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : الديدة سالجي يوسرى 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة سالجي يوسرى عنوانه(ا) 

6  حي الزيدانية جاسي زم  76 الزنقة 

21310 جاسي زم املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديدة سالجي يوسرى عنوانه(ا) 

6  حي الزيدانية جاسي زم  76 الزنقة 

21310 جاسي زم املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 22 يوليوز 

2020 تحت رقم 233.

 070I

aice compta

BATIMENT ANDALOUS II
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
 BATIMENT ANDALOUS II

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 
كل ي ة إقامة لوفر رقم 613 الطابق 

الرابع الشقة    الدارالبيضاء - 
20000 الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1 6171
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم  نون15  202   08 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم»    .732.100»
  .832.100» إ 0  سرهم»    00.000»
تقديم حصص    : عن طريق  سرهم» 

نقدية أج عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 313 80.
 07 I

RZ CONSEIL

MEDIA REGYAS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

RZ CONSEIL
 RUE SOUMAYA RES

 SHEHRAZADE III 5ème
 ETG N°22 PALMIERS RUE

 SOUMAYA RES SHEHRAZADE
 III 5ème ETG N°22 PALMIERS،

CASABLANCA ،20340 املغرب
MEDIA REGYAS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 92 

بئ1انزران سرب غلف  - 00 20 الدار 
البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4 2 8

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 23 نون15  202 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

 20 00  - بئ1انزران سرب غلف    92»

الدار البيضاء املغرب» إ 0 «11 شارع 

 -   3 الزرقطوني الطابق االجل شقة 

00 20 الدار البيصاء  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 802378.

 072I

CASA COMPTES

INVESAT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

INVESAT شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 202، 

شارع عبد املومن الطابق الدفلي 

رقم 1 - 20360 الدار البيضاء 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.31  69

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل  نون15  202  املؤرخ في  0 

مدؤجلية  ذات  شركة   INVESAT

محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 

عبد  شارع   ،202 اإلأت اعي  مقرها 

 -  1 رقم  الدفلي  الطابق  املومن 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   20360

ل- توقف نشاط الشركة..

ج عين:
ج  ح يدي  خديجة   الديد(ة) 
عنوانه(ا) اإلقامة العاملية - أرسيف 

املغرب ك صفي (ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
 ،202 جفي  نون15  202  بتاريخ  0 
شارع عبد املومن الطابق الدفلي رقم 

1 - 20360 الدار البيضاء املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 68 802.

 073I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

KARIM SOL / SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS OUED ZEM، 25350،
OUED ZEM MAROC

KARIM SOL / SARL AU شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 17 تجزئة 

الدالم  - 21310 جاسي زم املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  77

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  أبريل  202    4
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KARIM SOL / SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : - مقهى

- تصدير جاستي1اس
- مقاجلة تفاجضية.
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عنوان املقر االأت اعي : 17 تجزئة 

الدالم  - 21310 جاسي زم املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

  00   : منصوري  كريم  الديد 

حصة بقي ة 900 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد كريم منصوري عنوانه(ا) 

جاسي زم 21310 جاسي زم املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد كريم منصوري عنوانه(ا) 

جاسي زم 21310 جاسي زم املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   20 بتاريخ  االبتدائية بواسي زم  

 202 تحت رقم 31/2021.

 074I

NEW TREND TEXTILES

NEW TREND TEXTILES

إعالن متعدس القرارات

NEW TREND TEXTILES

اقامة فلورس س ع ارة رقم   زنقة 

فكيك   الطابق رقم9 ، 90000، 

Tanger املغرب

NEW TREND TEXTILES «شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: اقامة 

فلورس س ع ارة رقم   زنقة فكيك 

  الطابق رقم9 - 90000 طنجة 

املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 4487

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 20 شتن15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

تأكيد جرثة املرحومة هناء ططري.

عل0  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: املصاسقة عل0 الهبات ج تفويت 

الحصص بين الشركاء
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص عل0 مايلي: 
من   7 املاسة  تعديل  تم  لذلك  جفقا 

القانون االسا�سي
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   09 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 247721.
 071I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

YOUCETS / SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS OUED ZEM، 25350،
OUED ZEM MAROC

YOUCETS / SARL شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 321 
تجزئة البدتان  - 21310 جاسي زم 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 229
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   0 
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.YOUCETS / SARL
أشغال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

مختلفة
- مقاجل الت1كيب الكهرابائي

- مقاجلة تفاجضية.
عنوان املقر االأت اعي : رقم 321 
جاسي زم   21310  - تجزئة البدتان  

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 410   : أح د  املنصوري  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديد نور الدين الطاهري :  410 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد املنصوري أح د عنوانه(ا) 

بلوك 02 حي املدي1ة 21310 جاسي زم 

املغرب.
الطاهري  الدين  نور  الديد 

الحفيان  سرب سيدي   47 عنوانه(ا) 

21060 أبي الجعد املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد املنصوري أح د عنوانه(ا) 

بلوك 02 حي املدي1ة 21310 جاسي زم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بواسي زم  بتاريخ 23 نون15 

 202 تحت رقم 217/2021.

 076I

مورجكو كومبتونس اكاجنت

STE AMODIM SARL AU

إعالن متعدس القرارات

مورجكو كومبتونس اكاجنت

شقة 7  الطابق 4 برج منارة 2 

مدخل ا شارع عبد الكريم الخطابي 

، 40000، مراكش املغرب

STE AMODIM SARL AU «شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: إقامة 

الكتبية مركز 2 الطابق 1 مكتب رقم 

26 شارع حدن 2 أيليز - - مراكش 

امل لكة املغربية.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 01229

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

تم اتخاذ  20 شتن15  202  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي:  

يفوت الديد أح د قابيل بض انات 

عاسية جقانونية للديد ساأد قابيل 

حصة  جخ دين  جث ان ائة  ألفين 

لكل  بقي ة اس ية مائة سرهم(00 ) 
جخ دون  جث ان ائة  جألفان  منها 
حصة للديد بيدرازا أنطوني بقي ة 

منها.  لكل  سرهم(00 )  مائة  اس ية 

أموسيم     شركة  في  ي لكها  جالتي 

فيصبح التوزيع الجديد عل0 النحو 

التا ي: * الديد أح د قابيل 10 .6  

 2810 *الديد ساأد قابيل  حصة  

 2810 *الديد بيدرازا أنتوني  حصة 

حصة 

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

شركة  من  القانوني  الشكل  تحويل 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات شريك 

مدؤجلية  ذات  شركة  إ 0  جاحد 

محدجسة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل0  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

ب بلغ  املال  رأس  تحديد  تم  مايلي:  
(مليون  سرهم   1،900،000.00

إ 0  مقدم   ، سرهم  جتدع ائة ألف) 

حصة  ألف)  عشر  (تدعة   19،000

 ، للحصة  سرهم   ( 00) مائة  بقي ة 

املداهم  قبل  من  بالكامل  مكتتبة 

جهي:  الوحيد املندوبة إليه بالكامل. 

الديد اح د قابيل 9000  حصة 

بند رقم  : الذي ينص عل0 مايلي:  

 ، أسناه  املوقعين  بين  تشكيلها  تم 

جأصحاب الوحدات التي تم إنشاؤها 

الحًقا  تكون  قد  التي  جتلك  أسناه 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة   ،

ستحك ها  جالتي  جاحد  مداهم  مع 

القوانين جاللوائح املع ول بها

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   30 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 30096 .

 077I
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STE AYAD CONSULTING SARL

LAVAGE TAPIS OUJDA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT

 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC

LAVAGE TAPIS OUJDA شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة(في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي    تجزئة 

الغالط جشركاؤه  بوقناسل - 60000 

جأدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36249

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون15  202    0 املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

مبلغ    LAVAGE TAPIS OUJDA

جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 

تجزئة الغالط  مقرها اإلأت اعي    

جأدة   60000  - بوقناسل  جشركاؤه  

املغرب نتيجة ل : الغاء املشرجع.

ج حدس مقر التصفية ب    تجزئة 

 60000  - بوقناسل  الغالط جشركاؤه  

جأدة املغرب. 

ج عين:

الديد(ة) نهال  بداجي ج عنوانه(ا) 

شارع أح د الكعوا�سي تجزئة الغالط 

املغرب  جأدة   60000 رقم    

ك صفي (ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   30 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

 202 تحت رقم  409.

 078I

NAJIHI CONSULTING

هاودي كود
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HOWDY CODE
fes ، 30000، fes MAROC

هاجسي كوس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 40 
الطابق 1 مكاتب االندلس زنقة 
اصيال مطاحن االسريدية سابقا 

االطلس فاس - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7032 

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   08
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
: هاجسي  اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

كوس.
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اعالمية.
رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 
مكاتب االندلس زنقة   1 الطابق   40
سابقا  االسريدية  مطاحن  اصيال 
االطلس فاس - 30000 فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : بجدج  ياسين  الديد 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد ياسين بجدج عنوانه(ا) 3  
زنقة الدويد الزهور 02 فاس 30000 

فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد ياسين بجدج عنوانه(ا) 3  
زنقة الدويد الزهور 02 فاس 30000 

فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 1230.
 079I

Dilegis Premium Service

DECLIK RESTAURATION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Dilegis Premium Service
 Angle Rue D›alger Et 2,Rue
 Abou Bakr Al Baklani 3ème
 étage, Appt 11, Casablanca
 20070، 20070، Casablanca

Maroc
DECLIK RESTAURATION  شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 2 شارع 

أبو بكر ال بكلني لوسيتانيا شقة    
الطابق 3 الدار البيضاء  20070  

الدار البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1227616
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   02
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. DECLIK RESTAURATION
إسارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جتشغيل القهوة جاملطاعم ج الوأبات 

الدريعة.
شارع   2  : عنوان املقر االأت اعي 
أبو بكر ال بكلني لوسيتانيا شقة    
  20070 البيضاء   الدار   3 الطابق 

الدار البيضاء  املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

  Lahoucine AMSDAR : الديد 
100 حصة بقي ة 00  سرهم للحصة 

.
  Hicham AIT MAHDI  : الديد 
100 حصة بقي ة 00  سرهم للحصة 

.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
 Lahoucine AMSDAR الديد 
رقم  سراعو  العرافي  سجار  عنوانه(ا) 
12 اجالس اح د 2 سار بوعزة النواصر 
البيضاء  الدار   27 82 البيضاء 

املغرب.
  Hicham AIT MAHDI الديد 
عنوانه(ا) تجزئة النور رقم    طابق 
اجالس  الصناعية  املنطقة   2 شقة    
صالح النواصر البيضاء 82 27 الدار 

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
  Hicham AIT MAHDI الديد 
عنوانه(ا) تجزئة النور رقم    طابق 
اجالس  الصناعية  املنطقة   2 شقة    
صالح النواصر البيضاء 82 27 الدار 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 800779.
 080I

INNOVATIONS TEXTILES SARL

INNOVATIONS TEXTILES

إعالن متعدس القرارات

INNOVATIONS TEXTILES SARL
 Z.I. ROUTE DE TETOUAN LOT
 92 TANGER ، 90000، TANGER

املغرب
  INNOVATIONS TEXTILES

«شركة ذات املدؤجلية املحدجسة»
 Z.I. :جعنوان مقرها االأت اعي
 ROUTE DE TETOUAN LOT
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 92 TANGER - 90000 TANGER

املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.17 3

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 20 شتن15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
تأكيد جرثة املرحومة هناء ططري

عل0  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: املصاسقة عل0 الهبات ج تفويت 

الحصص بين الشركاء

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص عل0 مايلي: 

من   7 املاسة  تعديل  تم  لذلك  جفقا 

القانون االسا�سي

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   09 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 247729.

 08 I

STE AYAD CONSULTING SARL

BASALAH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT

 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC

BASALAH شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 49 

شارع مح د الداسس تجزئة االنارة 

ع ارة س - 60000 جأدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21249

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  نون15  202    0 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

صالح بختاجي  (ة)  تفويت الديد 

أصل  من  اأت اعية  حصة   900

(ة)  الديد  لفائدة   حصة    .200

فوزية بنعبيد بتاريخ 0  نون15  202.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون15   24 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

 202 تحت رقم 4021.

 082I

PREMIUM FINANCE

 MARRAKECH GREEN

WHEELS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االأت اعي للشركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 MARRAKECH GREEN WHEELS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل رقم 

  3 بوطويل القصبة  - 40000 

مراكش املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.74 67

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 06 أكتوبر  202 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

 - بوطويل القصبة   «محل رقم   3 

«محل  إ 0  املغرب»  مراكش   40000

طريق سار املخزن القصبة    240 رقم 

- 40000 مراكش  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15  بتاريخ  0  التجارية ب راكش  

 202 تحت رقم 10 30 .

 083I

pouce des affaires

 ESPACE DENTAIRE

GAUTHIER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

pouce des affaires

 Dar salama imm 24 appt 09 Ain

 sbaa Casablanca Dar salama

 imm 24 appt 09 Ain sbaa

 Casablanca، 20350، casablanca

maroc

 ESPACE DENTAIRE GAUTHIER

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : محل 2 ، 

تجزئة أان أوريس، شارع مو�سى 

ابن نصي1، حي غوتيي  - 20300 الدار 

البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.222487

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

2020 تقرر حل  املؤرخ في  3 غشت 

 ESPACE DENTAIRE GAUTHIER

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

رأس الها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  جعنوان  سرهم   210.000

أان  تجزئة   ، 2 محل  اإلأت اعي 

نصي1،  ابن  مو�سى  شارع  أوريس، 

الدار البيضاء   20300  - حي غوتيي  

املغرب نتيجة مسباب إقتصاسية.

ج عين:

ج   mustapha  SAHEL الديد(ة) 

عنوانه(ا) 174 شارع مح د الداسس 

20300 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب ك صفي (ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ 3  شتن15  202 جفي محل 2 ، 

مو�سى  شارع  أوريس،  أان  تجزئة 

ابن نصي1، حي غوتيي  - 20300 الدار 

البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  1 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن15 2020 تحت رقم 14494.
 084I

ADVISORY PARTNERS

GHOLAMI PROPERTY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS
 Bd Abdelmoumen , 61

 Quartier des Hôpitaux Imm A
 1ER étage Casablanca ، 20160،

Casablanca Maroc
GHOLAMI PROPERTY شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الدار 

البيضاء 7  زنقة سبتة اقامة رامي 
الطابق التاني مكتب رقم 8 - 20300 

الدار البيضاء   املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

124409
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   26
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GHOLAMI PROPERTY
غرض الشركة بإيجاز : -     تأأي1 
جالتخزينية  التجارية  املنشآت 

جالصناعية جاملهنية
     -     اإلنعاش العقاري، البناء ج 

التشييد.
الع ارات ج  بيع، شراء       -        

الشقق ج الفالت جامرا�سي.
إنجاز امشغال الع ومية       -      
ج  الدجلة  أأهزة  أ يع  ج  الصناعية 

الهندسة املدنية.
    -      تدويق ، تأأي1 ، استي1اس 

جتصدير مواس البناء
     -     توفي1 اليد العاملة.
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الدراسة  ع ليات  أ يع   -

املتعلقة  الوساطة  ج  الث تلية  ج 

باملجاالت الدالفة الذكر.

املداه ة  ج  املشاركة   -

ج  مؤسدات  ج  الشركات  أ يع  في 

ج  مشابه  غرض  لها  التي  الصفقات 

املتكامل لفرض الشركة.

جع وما، أ يع املعامالت املالية، 

التجارية، الصناعية، العقارية جالغي1 

جالتي قد تكون ذات صلة  العقارية، 

بامهداف  مباشرة  غي1  أج  مباشرة 

املذكورة أعاله ج تداهم في تطويرها 

أج ت ديدها.

.

الدار   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رامي  اقامة  سبتة  زنقة    7 البيضاء 

الطابق التاني مكتب رقم 8 - 20300 

الدار البيضاء   املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 GHOLAMI INVEST الشركة 

سرهم    00 بقي ة  حصة   :   .000

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

 GHOLAMI INVEST الشركة 

332 شارع  ابراهيم رجسني  عنوانه(ا) 

الدار  معاريف    2 التاني  الطابق 

البيضاء   الدار   20300 البيضاء 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

غالمي  علمي  مح د  الديد 

اقامة  كلفورنيا  أنان  عنوانه(ا) 

امورجس    الطابق االجل الشقة 4 عين 

الدار   20 00 البيضاء  الدار  الشق 

البيضاء  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  0  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم  80271.

 081I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

LYSA AFRICAN SHOP
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

LYSA AFRICAN SHOP شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 3  زنقة 

مريبة نرأس حي جفاء 2 - 30000 

فاس  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12817

الشريك  قرار  ب قت�سى 

غشت  202  في  3  الوحيداملؤرخ 

مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 

 LYSA محدجسة ذات الشريك الوحيد

رأس الها  مبلغ    AFRICAN SHOP

مقرها  جعنوان  سرهم   10.000

3  زنقة مريبة نرأس حي  اإلأت اعي 

جفاء 2 - 30000 فاس  املغرب نتيجة 

ل : -عدم تحقيق أهداف الشركة 

-عدم الت كن من الحصول عل0 

الزبناء 

-إمكانيات مالية أد محدجسة

زنقة    3 ج حدس مقر التصفية ب 

 30000  -  2 جفاء  حي  نرأس  مريبة 

فاس  املغرب. 

ج عين:

صومبو اطوكو  ليدي    الديد(ة) 

شارع النبل الن1أس    0 ج عنوانه(ا) 

ب 30000 فاس  املغرب ك صفي (ة) 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15    2 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 1079.

 086I

DRIEB & ASSOCIES

 SOCIETE IDEAL
THERMIQUE

إعالن متعدس القرارات

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD DE LA RESISTANCE

 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،

20110، CASABLANCA MAROC

 SOCIETE IDEAL THERMIQUE

«شركة ذات املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: كلم 

0.100  طريق     - عين الدبع - - 

الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   20 8 21 شتن15  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

عل0  ينص  الذي  رقم  :  قرار 

املوافقة عل0 تفويت حصص  مايلي: 

اأت اعية بين الديدة فاط ة بنعشي1 

أهة  من  اح ي صة  مح د  جالديد 

نصر  جالديد  سيب  ابراهيم  جالديد 

بوسنكر  فاط ة  جالديدة  سيب  هللا 

من أهة أخرى.

قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 

الديدين  استقالة  عل0  املوافقة 

سيب  جابراهيم  اح ي صة  مح د 

من مهامه ا ك داعدين في التديي1 

للشركة

قرار رقم 4: الذي ينص عل0 مايلي: 

ك دي1  سيب  ابراهيم  الديد  تعيين 

للشركة ملدة غي1 محدسة.

قرار رقم 6: الذي ينص عل0 مايلي: 

امساسية  القوانين  جتحيين  إعاسة 

للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل0 مايلي: 

الجديدة  الرق ية  الحصص  مبلغ 

للشركاء

بند رقم 7: الذي ينص عل0 مايلي: 

توزيع الرأس ال اإلأت اعي الجديد

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

  6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 8 20 تحت رقم 679294.

 087I

PREMIUM FINANCE

AHDIJID MATERIAUX

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

AHDIJID MATERIAUX شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

كوغرسة ايت أجرير الحوز - 40000 

مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 03983

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  نون15  202    7 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

املجيد   عبد  (ة)   الديد  تفويت 

حصة اأت اعية من   100 ال15بو�سي 

(ة)  الديد  100 حصة لفائدة   أصل 

نون15    7 عبد الحق احديدي بتاريخ 

.202 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

سأن15  بتاريخ  0  التجارية ب راكش  

 202 تحت رقم  1 30 .

 088I
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IMPORT CAMION-EUROPE

IMPORT CAMION-EUROPE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IMPORT CAMION-EUROPE
CASA ، 20330، الدار البيضاء 

maroc
 IMPORT CAMION-EUROPE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 332 شارع 
إبراهيم رجساني ط 1 ش  2 إقامة 
الريحان - 20330 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
124493

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    6
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.IMPORT CAMION-EUROPE
تاأر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مدتورس للشاحنات
شراء جبيع معدات البناء.

عنوان املقر االأت اعي : 332 شارع 
إقامة  ش  2   1 إبراهيم رجساني ط 
البيضاء  الدار   20330  - الريحان 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : الديد رشيد الحداني 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد رشيد الحداني عنوانه(ا) 
 av de la table de pierre  43
 69340 francheville  69340

.FRANCHEVILLE FRANCE
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد رشيد الحداني عنوانه(ا) 
 av de la table de pierre  43
 69340 francheville  69340

FRANCHEVILLE FRANCE
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 802786.

 089I

ACO CONSULTING

WANA MONEY

إعالن متعدس القرارات

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,70
 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc
WANA MONEY «شركة  

املداه ة»
جعنوان مقرها االأت اعي: تجزئة 

الكولين -2 سيدي معرجف - - الدار 
البيضاء املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.384971
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 01 نون15  202
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 4: الذي ينص عل0 مايلي: 
استقالة الديدة صفاء ح داني من 

مهامها ك تصرفة 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم لم يتم تغيي1 أي بند : الذي 
ينص عل0 مايلي: لم يتم تغيي1 أي بند 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 802198.

 090I

ARKOS

INGENS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

ARKOS

 COMPLEXE ERAC BD MED 6

 IMM D1 N°8 LA GIRONDE

 CASABLANCA ، 20550،

CASABLANCA MAROC

INGENS شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 3  زنقة 

أح د املجاط إقامة ألبي طابق   

رقم 8 الحي املعاريف الدار البيضاء  

- 20100 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4 0813

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2020 نون15   02 املؤرخ في 

املدؤجلية  ذات  شركة   INGENS

  00.000 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 

  3 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

زنقة أح د املجاط إقامة ألبي طابق 

  رقم 8 الحي املعاريف الدار البيضاء  

- 20100 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

للعدم جأوس أي نشاط تجاري.

ج عين:

الديد(ة) عبد الرح ان   شاهيد  

 86 إقامة أندلدية سرج  ج عنوانه(ا) 

شارع أنوال الدار   4 الشقة  طابق   

البيضاء   الدار   20100 البيضاء 

املغرب  ك صفي (ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

زنقة    3 جفي   2020 نون15   02 بتاريخ 

طابق    ألبي  إقامة  املجاط  أح د 

رقم 8 الحي املعاريف الدار البيضاء  - 

20100 الدار البيضاء  املغرب .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن15  202 تحت رقم 794716.

 09 I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

 GETARC CONSTRUCTION
SERVICE  SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تفويت حصص

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS OUED ZEM، 25350،
OUED ZEM MAROC

 GETARC CONSTRUCTION
SERVICE  SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

الشهداء الع ارة 7 الشقة  6 الطابق 
3 - 21310 جاسي زم املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 093
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  نون15  202    0 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
ركوب  عث ان  (ة)  الديد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   8. 21
(ة)  الديد  لفائدة   حصة   8. 21
نون15    0 بتاريخ  يوسفي  ابراهيم 

.202 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بواسي زم  بتاريخ 29 نون15 

 202 تحت رقم 219/2021.

 092I

FIDACTIVE

ALMEBEANS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي1 أديد للشركة

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 3 &4  2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC
ALMEBEANS   شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
 N° 31 جعنوان مقرها اإلأت اعي
 TADDART 1- AGADIR - 8000

اكاسير املغرب.
تعيين مدي1 أديد للشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.49487

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في  0 سأن15  202 تم تعيين 
الديد(ة)  للشركة  أديد  مدي1 
 ALMENDROS ROSAS   JUAN

CARLOS ك دي1 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15   03 بتاريخ  باكاسير   التجارية 

 202 تحت رقم 07112 .
 093I

PREMIUM FINANCE

 MARRAKECH GREEN
WHEELS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تفويت حصص

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 MARRAKECH GREEN WHEELS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي محل رقم 

240 طريق سار املخزن القصبة  - 
40000 مراكش  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.74 67
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت  أكتوبر  202   06 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
الح يد   عبد  (ة)   الديد  تفويت 
حصة اأت اعية من   100 بوسعدي 
(ة)  الديد  100 حصة لفائدة   أصل 
أكتوبر   06 بتاريخ  الفيال ي  عاسل 

.202 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن15  بتاريخ  0  التجارية ب راكش  

 202 تحت رقم 10 30 .
 094I

STE MONYAS

ANATO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE MONYAS

 AV.PRINCE MY ABDELLAH

 RUE EL BLAIDA LAAYOUNE ،

LAAYOUNE ،70000 املغرب

ANATO شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي موالي 

رشيد تجزئة الخي1 رقم 96 العيون - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

39031

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   22

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ANATO

صرف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتحويل االموال

الحراسة

التجارة العامة

نقل البضائع لحداب الغي1

عنوان املقر االأت اعي : حي موالي 

 - العيون   96 رشيد تجزئة الخي1 رقم 

70000 العيون املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة محجوبة جساع عنوانه(ا) 
تجزئة لي1اك رقم 96 حي موالي رشيد 

العيون 70000 العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديدة محجوبة جساع عنوانه(ا) 
تجزئة لي1اك رقم 96 حي موالي رشيد 

العيون 70000 العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   21 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 202 تحت رقم 3191.
 091I

اسرامو

RIWAQ RIF BONNOTERIE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اسرامو
الشقة رقم  اقامة ابن اسعيد 
الع ارة G2 املنظر الج يل 3 ، 

10000، مكناس املغرب
 RIWAQ RIF BONNOTERIE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل رقم  
4  الع ارة ا 3  البدتان ا4 جيدالن - 

10000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14821

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   03
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.RIWAQ RIF BONNOTERIE
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس 
تجارة كبي1ة

االستي1اس ج التصدير.

عنوان املقر االأت اعي : محل رقم  

4  الع ارة ا 3  البدتان ا4 جيدالن - 

10000 مكناس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

حصة    00   : الديد بنعلي امين 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

رقم  الديد بنعلي امين عنوانه(ا) 

السيندا  م15جكة  1زنقة  فاسية 

10000 مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

رقم  الديد بنعلي امين عنوانه(ا) 

السيندا  م15جكة  1زنقة  فاسية 

10000 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15  بتاريخ  0  التجارية ب كناس  

 202 تحت رقم 62 1.

 096I

CAFIGEC

TWINE FLAME
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

TWINE FLAME شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 3  زنقة 

أح د املجاتي اقامة لياللب الطابق 

امجل رقم 8  - 00 20 الدار البيضاء 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

103677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  يناير  202   22

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 TWINE : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.FLAME

مطعم   -  : غرض الشركة بإيجاز 

مقهى سناك.
زنقة    3  : عنوان املقر االأت اعي 

أح د املجاتي اقامة لياللب الطابق 

امجل رقم 8  - 00 20 الدار البيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديدة الزيتوني خديجة  :  000.  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

خديجة   الزيتوني  الديدة 

  2 ع ارة   2 أيوب  سيار  عنوانه(ا) 
 20 00 بوسكورة   8 رقم  الطابق   

الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

خديجة   الزيتوني  الديدة 

  2 ع ارة    2 أيوب  سيار  عنوانه(ا) 
 20 00 بوسكورة   8 رقم  الطابق   

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي  202 تحت رقم 779089.

 097I

NAJIHI CONSULTING

ناجحي كونسيلتين
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

NAJIHI CONSULTING

fes ، 30000، fes MAROC

ناأحي كونديلتين شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 40 

الطابق 1 مكاتب االندلس زنقة 

اصيال مطاحن االسريدية سابقا 

االطلس فاس - 30000 فاس 

املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.63677

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

رفع  تم  شتن15  202  في  0  املؤرخ 

رأس ال الشركة ب بلغ قدره «90.000 

إ 0  سرهم»    0.000» أي من  سرهم» 

«00.000  سرهم» عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أج عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم  468.

 098I

fiduciaire dar dmana

 SOCIETE EL JAWHARA

LITANMIA SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

fiduciaire dar dmana

حي الدرعاجيين سرب الدرعاجيين 

رقم 0  جزان حي الدرعاجيين سرب 

الدرعاجيين رقم 0  جزان، 6200 ، 

جزان املغرب

 SOCIETE EL JAWHARA

LITANMIA SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي :  بحي 

اكاسير تجزئة كري ة  رقم  9 جزان - 

6200  جزان املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.83 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر  نون15  202    7 في  املؤرخ 

 SOCIETE EL JAWHARA حل 

ذات  شركة   LITANMIA SARL

رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 

مقرها  جعنوان  سرهم    .000.000

بحي اكاسير تجزئة كري ة   اإلأت اعي  

6200  جزان املغرب   - رقم  9 جزان 

عل0  الشركة  القدرة  لضعف  نتيجة 

الزمة  ،نتيجة  مصاريفها  تغطية 

اقتصاسية..

ج عين:

يشو ج عنوانه(ا)  عزيز   الديد(ة) 

زنقة ابن  حي اكاسير تجزئة كري ة   

جزان    6200 جزان   92 رقم  رشد 

املغرب ك صفي (ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ 7  نون15  202 جفي حي اكاسير 

تجزئة كري ة رقم  9 جزان - 6200  

جزان املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن15  بتاريخ  2  بوزان   االبتدائية 

 202 تحت رقم 3382.

 099I

CABINET BADREDDINE

TRANSPORT TOUAMI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

إضافة تد ية تجارية أج شعار 

CABINET BADREDDINE

279 أ مدي1ة   اقامة هني الشقة 

رقم   ، 0، مراكش املغرب

TRANSPORT TOUAMI «شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: 7 زنقة 

سبتة اقامة رامي الطابق الثاني 

مكتب رقم 8  - - الدار البيضاء 

املغرب.

«إضافة تد ية تجارية أج شعار»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.391137

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 1  نون15  202 تقرر إضافة 

شعار تجاري للشركة جهو:

U-WING

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

بتاريخ  0  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 802178.

  00I

CABINET BADREDDINE

TOUKBKAA HOLDING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

إضافة تد ية تجارية أج شعار 

CABINET BADREDDINE

279 أ مدي1ة   اقامة هني الشقة 

رقم   ، 0، مراكش املغرب

TOUKBKAA HOLDING «شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: 7 زنقة 

سبتة اقامة رامي الطابق الثاني 

مكتب رقم 8 - - الدار البيضاء 

املغرب.

«إضافة تد ية تجارية أج شعار»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.394 17

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 1  نون15  202 تقرر إضافة 

شعار تجاري للشركة جهو:

U-HOLDING

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

بتاريخ  0  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 802179.

  0 I
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COMPTA-FIS

 ART ET RENOVATION

DUBOIS-KHARCHACH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

COMPTA-FIS

 AV IDRISS II, IMM 3, 1ER

 ETAGE, APPT 2  VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC

ART ET RENOVATION DUBOIS-

KHARCHACH شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : محل رقم 

1 حي املقاجمة سيدي بابا مكناس - 

10000 مكناس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4 043

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر  نون15  202    0 في  املؤرخ 

 ART ET RENOVATION حل 

شركة   DUBOIS-KHARCHACH

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد مبلغ رأس الها 0.000  سرهم 

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل رقم 

 - حي املقاجمة سيدي بابا مكناس   1

مكناس املغرب نتيجة الزمة   10000

مالية بدبب أائحة كوفيد.

ج عين:

ج  خرشاش  مني1   الديد(ة) 
1 حي املقاجمة سيدي  عنوانه(ا) رقم 

مكناس املغرب   10000 بابا مكناس 

ك صفي (ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ 0  نون15  202 جفي محل رقم 

 - حي املقاجمة سيدي بابا مكناس   1

10000 مكناس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   29 بتاريخ  ب كناس   التجارية 

 202 تحت رقم  40.

  02I

ISDM CONSULTING

SUDVISION LABEL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
SUDVISION LABEL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي القدس 

تجزئة الوفاق بلوك س رقم 231 
العيون - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39 67
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   30
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SUDVISION LABEL
: االشهار ج  غرض الشركة بإيجاز 

العالقات العامة.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم  س  بلوك  الوفاق  تجزئة  القدس 
العيون   70000  - العيون   231

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
حصة   100   : الديد رشيد باها 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
حصة    00   : باها  علي  الديد 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
  00   : الديد اس اعيل م15جك 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
  00   : بوسعكات  اشرف  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

00  حصة    : الديد علي التومي 
بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديد مح وس اباي :  00  حصة 
بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

زنقة  الديد رشيد باها عنوانه(ا) 
حي  سكيكية  شارع   01 رقم  النقب 
العيون   70000   02 الرملة  خط 

املغرب.
زنقة  عنوانه(ا)  باها  علي  الديد 
 70000  02 حي الوحدة   01 رقم    3

العيون املغرب.
م15جك  اس اعيل  الديد 
زنقة  مح د  سيدي  حي  عنوانه(ا) 
العيون   70000  17 رقم  جركزيز 

املغرب.
الديد اشرف بوسعكات عنوانه(ا) 
حي القدس تجزئة الوفاق بلوك س رقم 

231 70000 العيون املغرب.
حي  الديد علي التومي عنوانه(ا) 
رقم  س  بلوك  الوفاق  تجزئة  القدس 

103 70000 العيون املغرب.
عنوانه(ا)  اباي  مح وس  الديد 
08 حي موالي  00  رقم  تجزئة لي1اك 

رشيد 70000 العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
زنقة  الديد رشيد باها عنوانه(ا) 
حي  سكيكية  شارع   01 رقم  النقب 
العيون   70000   02 الرملة  خط 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ  0 سأن15 

 202 تحت رقم 3679/21.
  03I

STE MONYAS

ALLO JAWAD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE MONYAS
 AV.PRINCE MY ABDELLAH

 RUE EL BLAIDA LAAYOUNE ،
LAAYOUNE ،70000 املغرب

ALLO JAWAD شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي بلوك ي 
رقم  64 مدينة الوحدة العيون - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38937

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    1
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 ALLO  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.JAWAD
مخ5زة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحلويات .
بلوك ي   : عنوان املقر االأت اعي 
 - العيون  الوحدة  مدينة  رقم  64 

70000 العيون املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 -

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بوأرع0  أواس  الديد 
 80000 املح دي   الحي   2944 رقم 

اكاسير املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  بوأرع0  أواس  الديد 
 80000 املح دي   الحي   2944 رقم 

اكاسير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    7 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 202 تحت رقم 9 31.
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comptacontrole

 ACEITUNAS REGRAG OUED
ALMAKHAZIN SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

comptacontrole
2 زاجية شارع فاس ج زنقة جاس الدهب 
اقامة صفاء   الطابق االجل رقم   ، 

93020، طنجة املغرب
 ACEITUNAS REGRAG OUED

ALMAKHAZIN SARL AU شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الجديد, زنقة 41 رقم -07طنجة - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2 869

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   04
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 ACEITUNAS REGRAG OUED

.ALMAKHAZIN SARL AU
انتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزيوت.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - -07طنجة  رقم   41 زنقة  الجديد, 

90000 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد عبد املجيد الركراك :  00  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الركراك  املجيد  عبد  الديد 

اسبانيا   28039 اسبانيا  عنوانه(ا) 

اسبانيا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الركراك  املجيد  عبد  الديد 

اسبانيا   28039 اسبانيا  عنوانه(ا) 

اسبانيا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15    6 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 0014 .

  01I

CABINET BADREDDINE

U-ENERGY
إعالن متعدس القرارات

CABINET BADREDDINE

279 أ مدي1ة   اقامة هني الشقة 
رقم   ، 0، مراكش املغرب

U-ENERGY «شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي:  3  شارع 

أنفا اقامة رامي أزير مكتب رقم    

ب  - - الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.446921

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 1  نون15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي:  

: - بيع  توسيع غرض الشركة ب ا يلي 

أ يع املواس الغداية ج املواس  جشراء 

الغازية.  

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي:  

اضافة شعار تجاري للشركة كالتا ي : 

« U-EXPEDIA »

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم *: الذي ينص عل0 مايلي: 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  0  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 802180.

  06I

STE CECONA SARL

AZAHRI ET FILS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
AZAHRI ET FILS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 
لعرا�سي رقم 0  الناظور حي 

لعرا�سي رقم 0  الناظور 62000 
الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2274 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  نون15  202    9 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
توفيق ازهاري  (ة)  تفويت الديد 
أصل  من  اأت اعية  حصة    .000
(ة)  الديد  لفائدة   حصة    .000
ياسين جافق بتاريخ 9  نون15  202.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
بتاريخ  0  بالناضور   االبتدائية 

سأن15  202 تحت رقم 9 41.

  07I

ZHAR AHMED

MOTRAVDIV
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZHAR AHMED
 HAY QODS BENSOUDA ،   

30030، FES MAROC
MOTRAVDIV شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 44  
حي الجديد بندوسة، فاس - 30030 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7038 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  نون15  202   04

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MOTRAVDIV

: مقاجل في  غرض الشركة بإيجاز 

امشغال املختلفة.

عنوان املقر االأت اعي : رقم 44  

 30030  - حي الجديد بندوسة، فاس 

فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : مح د الي اني  الديد  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

مح د الي اني عنوانه(ا)  الديد  

رقم 44  حي الجديد بندوسة ، فاس 

30030 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

مح د الي اني عنوانه(ا)  الديد  

44  حي الجديد بندوسة، فاس  رقم 

30030 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 5316/2021.
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FIDECOM SARL
46 شارع باستور حي اللي ون الرباط، 0060 ، 

الرباط املغرب

ECOLE JEANNE D'ARC-
RABAT

تعيين م ثل مفوض للشركة

قرر الشريك الوحيد يوم 9 نوف 15 
 ECOLE JEANNE لشركة   202 
شركة   D’ARC-RABAT SARL AU
الشريك  ذات  املدؤجلية  محدجسة 
سرهم   9.800.000 الوحيد رأس الها 
ب  3،  االأت اعي  مقرها  الكائن 
الرباط املغرب  شارع اممم املتحدة، 
بالرباط  التجاري  بالسجل  مسجلة 

تحت رقم 26863 ما يلي :
أخذ بعين االعتبار انسحاب الديد 
 MARC BOUCROT بوكرج  مارك 
للشركة  مفوض  ك  ثل  مهامه  من 
من حالته الصحية  لدجاعي صحية، 
لم تعد تد ح له باالست رار في مزاجلة 

مهامه.
بيي1  باسكال  الديد  تعيين 
 PASCAL PIERRE PEYRAT بي1ات 
فرن�سي    919 مارس   29 املزساس يوم 
التسجيل  لبطاقة  حامل  الجندية، 
بالرباط  جالقاطن   A069410Z رقم 
الرفاعي  مح د  الحاج  زنقة  رقم   
ملدة  للشركة  أديد  مفوض  ك  ثل 

غي1 محدجسة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    1 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

 202 تحت رقم  907  .
ب ثابة مقتطف جبيان

  09I

CONSEIL ASSISTANCE PME

ETS GHAZALI ET FILS 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

CONSEIL ASSISTANCE PME
 3Rue sidi bennour résidance
 zahra Ain borja Casablanca

 Appt N° 15 3eme étage، 20550،
Casablanca Maroc

 ETS GHAZALI ET FILS شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : سرب 
موالي الشريف زنقة شافع نجم 18 
حي املح دي - 20230 الدار البيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.14397

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   نون15  202    1 املؤرخ في 
ETS GHAZALI ET FILS شركة ذات 
رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 
مقرها  جعنوان  سرهم    00.000
اإلأت اعي سرب موالي الشريف زنقة 
شافع نجم 18 حي املح دي - 20230 
املغرب نتيجة لنتيجة  الدار البيضاء 

الزمة نشاط شركة.
ج عين:

ج  غزا ي  املصطفى   الديد(ة) 
حنان  تجزئة  فاس  شارع  عنوانه(ا) 
البيضاء  الدار   20420 كاليفورنيا 

املغرب ك صفي (ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 1  نون15  202 جفي سرب موالي 
الحي   18 نجم  الشافع  زنقة  شريف 
البيضاء  الدار   20230  - املح دي 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 802840.
   0I

مكتب عاسل اليعقوبي

AUTO ANTIQUE, SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

مكتب عاسل اليعقوبي
14 شارع الحرية الطابق   رقم 
 TANGER ،90000 ،7 طنجة

MAROC
AUTO ANTIQUE, SARL شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املرس 
أشناس 01 رقم 60 الطابق امر�سي 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 222 3

ب قت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 29 
أكتوبر  202 تم إعداس القانون 

امسا�سي لشركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 AUTO : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.ANTIQUE, SARL

غرض الشركة بإيجاز : إن الشركة 

لها كهدف سواء لحدابها الخاص أج 

لحداب الغي1 باملغرب ج في كل البلدان 

مع  باملشاركة  أج  جحدها  امخرى 

شركات أخرى أج أشخاص طبيعيين، 

امنشطة التالية:
بدجن  الديارات  كراء  ـ   : أساسا 

سائق.

إنشاء  بالكراء،  امخذ  اقتناء، 

مؤسدات  كل  تديي1  ج  جاستغالل 

تأأي1 الديارات بدجن سائق.

ذات  الشركات  كل  في  املشاركة  ـ 

في  باالكتتاب  سواء  امل اثل  الهدف 
رأس املال أج إنشاء شركات أديدة.

الع ليات  كل   : ع وما  جأكث1 

التجارية، الصناعية، املالية، عقارية 

بطريقة  تتعلق  التس  عقارية  غي1  ج 

من  بأي  مباشرة  غي1  أج  مباشرة 

امهداف الدالف ذكرها ج املشابهة 

أج امل اثلة  .

عنوان املقر االأت اعي : حي املرس 
امر�سي  الطابق   60 رقم   01 أشناس 

90000 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 10   : الديد أنوار اغبالو العتيق 

حصة بقي ة 1.000 سرهم للحصة .

 10   : الديد ح زة اغبالو العتيق 

حصة بقي ة 1.000 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

العتيق  اغبالو  أنوار  الديد 

رقم   01 حي املرس أشناس  عنوانه(ا) 

60 90000 طنجة املغرب.

العتيق  اغبالو  ح زة  الديد 

رقم   01 حي املرس أشناس  عنوانه(ا) 

60 90000 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

شعيب  بن  فقيه  زكرياء  الديد 

رقم   01 حي املرس أشناس  عنوانه(ا) 

64 90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 248334.

    I

CONSEIL ASSISTANCE PME

CYCLE DU MARCHE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

CONSEIL ASSISTANCE PME

 3Rue sidi bennour résidance

 zahra Ain borja Casablanca

 Appt N° 15 3eme étage، 20550،

Casablanca Maroc

CYCLE DU MARCHE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 29 زنقة 

ع رج بن العاص  الصخور الدوساء 

- 20303 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.771  

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون15  202    1 املؤرخ في 

شركة ذات   CYCLE DU MARCHE

رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 

مقرها  جعنوان  سرهم   20.000

اإلأت اعي 29 زنقة ع رج بن العاص  

الدار   20303  - الدوساء  الصخور 

املغرب نتيجة لنتيجة الزمة  البيضاء 

نشاط شركة.
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ج عين:
ج  ساموح  ابراهيم   الديد(ة) 
29 زنقة ع رج بن العاص   عنوانه(ا) 
الدار   20303 الدوساء  الصخور 
البيضاء املغرب ك صفي (ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 1  نون15  202 جفي سرب موالي 
الحي   18 نجم  الشافع  زنقة  شريف 
البيضاء  الدار   20303  - املح دي 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 802839.
   2I

STE MONYAS

NEKHBAT EL JANOUB
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

STE MONYAS
 AV.PRINCE MY ABDELLAH

 RUE EL BLAIDA LAAYOUNE ،
LAAYOUNE ،70000 املغرب

NEKHBAT EL JANOUB شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي  مدينة 
الوحدة رقم 240 الشطر التاني 
الطابق االجل - 70000 العيون 

املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.37923

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 24 نون15  202 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
الشطر   240 رقم  الوحدة  مدينة   »
التاني الطابق االجل - 70000 العيون 
إ 0 «شارع زيد بن ارقم رقم  املغرب» 
العيون    70000  -  03 حي االمل   87

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 21 أكتوبر 

 202 تحت رقم 3269.
   3I

OPTIC JAZ

OPTIC JAZ
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OPTIC JAZ
رقم 4 أنا�سي    أهل الغالم سيدي 
ال15نو�سي ، 20603، الدار البيضاء 

املغرب
OPTIC JAZ شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 
4 أنا�سي    أهل الغالم سيدي 

ال15نو�سي  - 20603 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
124291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  شتن15  202   07
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 OPTIC : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.JAZ
أخصائي   : غرض الشركة بإيجاز 

نظارات.
رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 
سيدي  الغالم  أهل  أنا�سي      4
البيضاء  الدار   20603  - ال15نو�سي  

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : أ15ي  زهرة  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  أ15ي  زهرة  الديدة 
امزهر ع ارة 8 رقم 30  شطر سيفام 

البيضاء   20600 سيدي ال15نو�سي   
املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  أ15ي  زهرة  الديدة 
امزهر ع ارة 8 رقم 30  شطر سيفام 
البيضاء   20600 سيدي ال15نو�سي   

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 802118.
   4I

fidu_farabi

 SOCIETE KELVIN HIGH
SCHOOL

إعالن متعدس القرارات

fidu_farabi
رقم 9 زنقة سبع عيون شارع سوسة 
زهور 2 فاس ، 30000، فاس املغرب

 SOCIETE KELVIN HIGH
SCHOOL «شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: 2  

سعاسة طريق عين شقف - 30000 
فاس املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.28 0 
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 03 نون15  202
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
تقديم الديد العتيقي الكنوني عبد 

الدالم استقالته من تديي1 الشركة
قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 
الكنوني  العتيقي  الديدين  تعيين 
مح د  الكنوني  العتيقي  ج  اسامة 
جاسناس  للشركة  ك دي1ين  ع اس 
بصفة  البنكية  الوثاق  امضاء  مهام 
غي1 مزجأة لكل من الداسة العتيقي 
الكنوني  العتيقي  ج  اسامة  الكنوني 

مح د ع اس. 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل0  ينص  الذي   : 6 رقم  بند 
الغناجي  الديدة  عل0  االبقاء  مايلي: 

الحدنية ك دي1ة للشركة باالضافة 

ا ي تعيين الديدين العتيقي الكنوني 

مح د  الكنوني  العتيقي  ج  اسامة 

ع اس ك دي1ين للشركة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 5443/21.

   1I

مكتب محاسبة

LMAHAL TRAVEAUX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

مكتب محاسبة

ع ارة  4 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 12004، 

الرشيدية املغرب

LMAHAL TRAVEAUX شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : شارع 

موالي اس اعيل زنقة جاس الدهب 

ارفوس - 12200  ارفوس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 0 83

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

02 سأن15  202 تقرر حل  املؤرخ في 

شركة ذات   LMAHAL TRAVEAUX

رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 

مقرها  جعنوان  سرهم    00.000

اس اعيل  موالي  شارع  اإلأت اعي 
  12200  - ارفوس  الدهب  جاس  زنقة 

ارفوس املغرب نتيجة لعجز الشركة.

ج عين:

ج  املعقول   عبد الغني   الديد(ة) 

اس اعيل  موالي  شارع  عنوانه(ا) 
زنقة جاس الدهب ارفوس 12200  ارفوس 

املغرب ك صفي (ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

شارع  جفي  سأن15  202   02 بتاريخ 

الدهب  جاس  زنقة  اس اعيل  موالي 

ارفوس - 12200  ارفوس املغرب.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

سأن15  202 تحت رقم 187.

   6I

NAJIHI CONSULTING

ناجحي كونسيلتين
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

NAJIHI CONSULTING
fes ، 30000، fes MAROC

ناأحي كونديلتين شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 86 تجزئة 
الداسو ي رقم 4 مونفلوري 2 الزهور 

2 فاس - 30000 فاس املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.63677

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في  0 شتن15  202 تم  تحويل  
للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 4 رقم  الداسو ي  تجزئة   86» من 
مونفلوري 2 الزهور 2 فاس - 30000 
فاس املغرب» إ 0 «رقم 40 الطابق 1 
مكاتب االندلس زنقة اصيال مطاحن 
 - فاس  االطلس  سابقا  االسريدية 

30000 فاس  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم  468.

   7I

NAJIHI CONSULTING

ناجحي كونسيلتين
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي1 نشاط الشركة

NAJIHI CONSULTING
fes ، 30000، fes MAROC

ناأحي كونديلتين شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي رقم 40 

الطابق 1 مكاتب االندلس زنقة 

اصيال مطاحن االسريدية سابقا 

االطلس فاس - 30000 فاس 

املغرب.

تغيي1 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.63677

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم  شتن15  202  في  0  املؤرخ 

«استي1اس  من  الشركة  نشاط  تغيي1 

الشركات,  «توطين  إ 0  تصدير»  ج 

استشارات أبائية جمكتب سراسات».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم  468.

   8I

somadik

GLOBAL  RH
إعالن متعدس القرارات

somadik

 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune

maroc

GLOBAL  RH «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع مكة 

ع ارة الحبوس طابق الثالث الشقة 

012  العيون - - العيون املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.20483

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

تم اتخاذ  نون15  202   02 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

 GLOBAL تغي1 اسم الشركة ليصبح 

RH ENGINEERING

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

نوسيع اهداف الشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
تعديل القانون امسا�سي للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   23 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 202 تحت رقم 3167.

   9I

CABINET BADREDDINE

CIMEXIM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE
279 أ مدي1ة   اقامة هني الشقة 

رقم   ، 0، مراكش املغرب
CIMEXIM شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 9  سبو 

حي املدي1ة 3 - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 20707

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   0 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CIMEXIM
غرض الشركة بإيجاز : - التجارة.

باالستي1اس  يقوم  جسيط   -
جالتصدير.

- مقاجل في تديي1 االع ال التجارية 
)(البيع ج التوزيع ع15 االنت1نيت).

الع ليات  أ يع  الع وم  جعل0 
املدنية، التجارية، املالية، الصناعية 
بصفة  ترتبط  قد  التي  جالعقارية 
مباشرة أج غي1 مباشرة بغرض الشركة 
جالتي من شأنها تطوير غرض الشركة.

9  سبو   : عنوان املقر االأت اعي 

مراكش   40000  -  3 املدي1ة  حي 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 CIMEXIM :   .000 الشركة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الشرايبي  أواس  مح د  الديد 

الكواكب  تجزئة  عنوانه(ا)  2 

املحايطة * تارجسانت املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الشرايبي  أواس  مح د  الديد 

الكواكب  تجزئة  عنوانه(ا)  2 

املحايطة * تارجسانت املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   29 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 30028 .

  20I

Dilegis Premium Service

HOUSE OF SHE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Dilegis Premium Service

 Angle Rue D›alger Et 2,Rue

 Abou Bakr Al Baklani 3ème

 étage, Appt 11, Casablanca

 20070، 20070، Casablanca

Maroc

House of she  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع ابو 

زيد ساسج�سي ا ملعاريف الدار البيضاء 

20370  الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

122913
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   04
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 House : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

. of she
نشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تصفيف الشعر ، جصالون التج يل 
، جتحقيق العناية بالج ال  جامظافر 
، جاملكياج ، جامظافر جالعناية بالوأه 
أ يع  جتصدير  جاستي1اس   ، جالجدم 
الصغي1ة  جاملعدات   ، املنتجات 

جامثاث الخاص بالتصفيف .
عنوان املقر االأت اعي : شارع ابو 
زيد ساسج�سي ا ملعاريف الدار البيضاء 

20370  الدار البيضاء  املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  Faiza BENSALLAM : الديدة 
600 حصة بقي ة 00  سرهم للحصة 
 Sara YASSINE :  200 الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
 Taha YASSINE :  200 الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة Sara YASSINE عنوانه(ا) 
  01 طابق  أمامة  إقامة  أمامة  زنقة 
البيضاء   الدار  بوركون   07 شقة 

20040 الدار البيضاء املغرب.
 Faiza BENSALLAM الديدة 
أمامة  إقامة  أمامة  زنقة  عنوانه(ا) 
طابق 01  شقة 07 بوركون   20040 

الدار البيضاء املغرب.
الديد Taha YASSINE عنوانه(ا) 
  01 طابق  أمامة  إقامة  أمامة  زنقة 
الدار   20040 بوركون    07 شقة 

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديدة Sara YASSINE عنوانه(ا) 
  01 طابق  أمامة  إقامة  أمامة  زنقة 
البيضاء  الدار  بوركون   07 شقة 

20040 الدار البيضاء  املغرب
 Faiza BENSALLAM الديدة 
أمامة  إقامة  أمامة  زنقة  عنوانه(ا) 
الدار  بوركون   07 شقة    01 طابق 
البيضاء  الدار   20040 البيضاء 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 800947.
  2 I

LOGIFIN

A.D.C TRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LOGIFIN
 RUE OUED ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
A.D.C TRANS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 83  شارع 
ج ي العهد مركزنريا  الطابق االر�سي 

مكتب رقم 3  - 90000 طنجة  
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22 2 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   08
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 A.D.C  : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

.TRANS

في  :  سواء  غرض الشركة بإيجاز 
املغرب أج في الخارج لصالح الغي1 في 

التوريد جالخدمات التالية:
 TIR النقل ال15ي الوطني جالدج ي 

جاملواثيق ، في الت ثيل أج املشاركة ؛
اإلرساليات  أنشطة  أ يع 

جالع والت في النقل جالعبور.
جالدج ي  املحلي  للنقل  جسيط 

للبضائع.
تأأي1 سيارات لنقل البضائع.

أج بيع  استي1اس أج تصدير أج شراء 
التجزئة  أج  بالج لة  بيع  أج  تأأي1  أج 
مي من معدات النقل أج امشخاص 
أج البضائع أج مركبات الخدمات أج 
 ، القوارب أج الحافالت أج الحافالت 

إلخ ... ؛
أشكالها  بج يع  الدجلية  التجارة 
الت ثيل   ، التصدير   ، االستي1اس   ،
العبور   ، الد درة   ، اإلرسالية   ،
سواء   ، الت1جيج   ، البيع   ، الشراء   ،
لحدابها الخاص أج نيابة عن أطراف 
ثالثة ، لج يع املواس جاملنتجات جاملواس 
شبه  أج  جاملصنوعات  الخام  جاملواس 

املصنوعات ؛
الع ليات  أ يع   ، أعم  جبشكل 
أج  املالية  أج  التجارية  أج  الصناعية 
تتعلق  قد  التي  العقارية  أج  املنقولة 
بشكل مباشر أج غي1 مباشر ب وضوعها 

امل اثل أج ذي الصلة.
  83  : االأت اعي  املقر  عنوان 
الطابق  مركزنريا   العهد  ج ي  شارع 
 90000  -   3 رقم  مكتب  االر�سي 

طنجة  املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
املرابطي   الناصري  الديدة ضح0 
سرهم    .000 بقي ة  حصة    00   :

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
املرابطي   الناصري  الديدة ضح0 
النور  الحدني  املج ع  عنوانه(ا) 
86 90000 طنجة   63 رقم  مج وعة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

املرابطي   الناصري  الديدة ضح0 

النور  الحدني  املج ع  عنوانه(ا) 

86 90000 طنجة   63 رقم  مج وعة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 0300 .

  22I

FAD CONSULTING

TNS BATISSTADORS

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

FAD CONSULTING

  rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,

  Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d›El  Jadida, Hay Hassani ،

20200، Casablanca MAROC

TNS BATISSTADORS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : إقامة 

شهرزاس الطابق الثاني الرقم 8 زاجية 

زنقة س ية جشارع عبد املومن الدار 

البيضاء - 20210 الدار البيضاء 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.104849

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 06 يوليوز  202 تقرر حل 

شركة ذات   TNS BATISSTADORS

رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 

مقرها  جعنوان  سرهم    00.000

الطابق  شهرزاس  إقامة  اإلأت اعي 

س ية  زنقة  زاجية   8 الرقم  الثاني 

 - البيضاء  الدار  املومن  عبد  جشارع 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   20210

لقرار مت1تب عن الج ع اإلسثنائي.



عدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202)الجريدة الرسمية   24638

ج عين:
ج  املوفق   مح د طه   الديد(ة) 
 2 ع ارة ك ع لية تدنيم  عنوانه(ا) 
الطابق 4 شقة 8 عين الشق البيضاء 
املغرب  البيضاء  الدار   20410

ك صفي (ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
إقامة  جفي  شتن15  202    3 بتاريخ 
8 زاجية  شهرزاس الطابق الثاني الرقم 
زنقة س ية جشارع عبد املومن الدار 
البيضاء  الدار   20210  - البيضاء 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 802972.

  23I

LOGIFIN

ENTRADA TRANS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

LOGIFIN
 RUE OUED ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
ENTRADA TRANS   شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 
العزيزة شارع امل لكة العربية 

الدعوسية الطابق الثالث رقم 20 - 
90000 طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22  9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   04
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.  ENTRADA TRANS

نقل   .  : بإيجاز  الشركة  غرض 
حافالت  بواسطة  الشركة  موظفي 
صغي1ة أج حافالت أج أي مركبة أخرى 

مرخص لها.
2. نقل البضائع.

3. الرسائل الدريعة.
4. التجارة

1. االستي1اس جالتصدير
6. صيانة معدات النقل

أ يع الع ليات   ، جبوأه أعم   .7
املالية  أج  التجارية  أج  الصناعية 
أج  النقل  أج  العقارية  أج  املنقولة  أج 
اللوأدتيات أج االستي1اس أج التصدير 
أج  الع ولة  أج  اإلسارة  أج  الت ثيل  أج 
أج  الد درة املتعلقة بشكل مباشر 
التي  أج  الشركة  بغرض  مباشر  غي1 
أج  توسيعها  تدهل  أن  املحت ل  من 

تطوير..
اقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
العربية  امل لكة  شارع  العزيزة 
 -  20 الدعوسية الطابق الثالث رقم 

90000 طنجة  املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  : الديد عبد الحفيظ الشنتوف 
600 حصة بقي ة 00  سرهم للحصة 

.
  00   : الديد مح د الشنتوف  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
  00   : الشنتوف   الديد ح زة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
  00   : الديد الحدن الشنتوف  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديد الحدين الشنتوف  :  00  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الشنتوف  الحفيظ  عبد  الديد 
عنوانه(ا) ال15انص   زنقة ابن سي1ين 

رقم     90000 طنجة  املغرب.
الديد مح د الشنتوف عنوانه(ا) 
زنقة ابن سي1ين رقم     ال15انص   

90000 طنجة  املغرب.

الديد ح زة الشنتوف عنوانه(ا) 
زنقة ابن سي1ين رقم     ال15انص   

90000 طنجة  املغرب.

الشنتوف  الحدن  الديد 
عنوانه(ا) ال15انص   زنقة ابن سي1ين 

رقم    90000 طنجة  املغرب.

الشنتوف   الحدين  الديد 
عنوانه(ا) ال15انص   زنقة ابن سي1ين 

رقم    90000 طنجة  املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد مح د الشنتوف عنوانه(ا) 
زنقة ابن سي1ين رقم     ال15انص   

90000 طنجة  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 0299 .

  24I

garrigues maroc, sarlau

Opticalia Maroc
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

garrigues maroc, sarlau

 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca

maroc

Opticalia Maroc شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 28 شارع 

املدي1ة الخضراء الطابق الثاني 
رقم 8 الدارالبيضاء - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم  يوليوز  202   07 في  املؤرخ 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»   3 3.100» قدره 

«00 .219.  سرهم» إ 0 «172.600.  

تقديم حصص    : عن طريق  سرهم» 

نقدية أج عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  2  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن15  202 تحت رقم 3 7933.
  21I

ائت انية الراحة

كينجاد
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ائت انية الراحة
48 شارع مح د الخامس تجزئة 
الصافي برشيد برشيد، 00 26، 

MAROC برشيد
كينجاس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 02  

تجزئة بي1كور الطابق الثاني  برشيد 
00 26 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 1299

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  يونيو  202   07
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : كينجاس.
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري - بيع جشراء االرا�سي - مقاجلة 

اشغال مختلفة - التجارة.
  02  : االأت اعي  املقر  عنوان 
برشيد  تجزئة بي1كور الطابق الثاني  

00 26 برشيد املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
حصة   100   : الديد محد زنفار 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
 100   : الديد مح د الخصواني 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
بقي ة   100  : زنفار  محد  الديد 

00  سرهم.
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 100  : الخصواني  مح د  الديد 

بقي ة 00  سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  زنفار  محد  الديد 
الدار   38 رقم   7 الرياض العا ي زنقة 

البيضاء  الدار   20200 البيضاء 

املغرب.

الخصواني  مح د  الديد 

9   تجزئة سيدي لحدن  عنوانه(ا) 

برشيد 00 26 برشيد املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  زنفار  محد  الديد 
الدار   38 رقم   7 الرياض العا ي زنقة 

البيضاء  الدار   20200 البيضاء 

املغرب

الخصواني  مح د  الديد 

9   تجزئة سيدي لحدن  عنوانه(ا) 

برشيد 00 26 برشيد املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو    0 بتاريخ  االبتدائية ب15شيد  

 202 تحت رقم 740.

  26I

fiduciaire dar dmana

SOCIETE EROUTNI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaire dar dmana

حي الدرعاجيين سرب الدرعاجيين 
رقم 0  جزان حي الدرعاجيين سرب 

الدرعاجيين رقم 0  جزان، 6200 ، 

جزان املغرب

SOCIETE EROUTNI شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الياس ين رقم 23 زنقة 04 جزان - 

6200  جزان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر  أكتوبر  202   29 في  املؤرخ 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 
 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 
EROUTNI  مبلغ رأس الها 00.000  
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
 04 زنقة   23 رقم  الياس ين  تجزئة 
جزان املغرب نتيجة    6200  - جزان 
تذكر  معامالت  اي  جأوس  عدم   : ل 

للشركة.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
 - جزان   04 زنقة   23 رقم  الياس ين 

6200  جزان املغرب. 
ج عين:

ج  رجتني  محدن    الديد(ة) 
رقم   22 زنقة  الفرح  حي  عنوانه(ا) 
املغرب  الرباط    0 00 الرباط    29

ك صفي (ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 
 04 زنقة   23 تجزئة الياس ين رقم   :

جزان
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15   02 بتاريخ  بوزان   االبتدائية 

 202 تحت رقم 6 34.
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cabinet comptabe et fiscal benaboud

كري غي امخوين سجل�سي  

 CREMRIE AL AKHAWAYN 
DOLCE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 cabinet comptabe et fiscal
benaboud

 Avenue des Cèdres Branes ، ,16
90000، Tanger Maroc

 CREMRIE   كري غي امخوين سجل�سي
AL AKHAWAYN DOLCE  شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سنيا    
طريق الرباط كزناية - طنجة  - 

90000 طنجة  املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22323

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202     
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : كري غي 
 CREMRIE AL سجل�سي    امخوين 

. AKHAWAYN DOLCE
محلبة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جأبات   ، حلويات   ، شاي  قاعة   ،

خفيفة
.

سنيا   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - طنجة    - طريق الرباط كزناية     

90000 طنجة  املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : خالف مح د   الديد  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  خالف مح د   الديد  
شقة  الوحدة  اقامة  الورسة    حي 
طنجة    90000 طنجة    -  31 رقم   1

املغرب .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  خالف مح د   الديد  
شقة  الوحدة  اقامة  الورسة    حي 
طنجة   90000 طنجة    -  31 رقم   1

املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15  بتاريخ  0  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 0147 .
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CASA COMPTES

FOOT WEAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

FOOT WEAR شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : سيدي 

معرجف طريق سيدي مدعوس، شارع 

سندجن إقامة غيثة ع ارة   الطابق 

الدفلي - - الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.  8871

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون15  202    0 املؤرخ في 

FOOT WEAR شركة ذات املدؤجلية 

 420.000 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 

اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

سيدي  طريق  معرجف  سيدي 

غيثة  إقامة  سندجن  شارع  مدعوس، 

الدار   -  - الدفلي  الطابق  ع ارة   

توقف  ل-  نتيجة  املغرب  البيضاء 

نشاط الشركة..

ج عين:

ج  ألون  بن  الدعيد   الديد(ة) 

نيديريس،  سي  ساحة   ،9 عنوانه(ا) 

الدار البيضاء   - حي راسين املعاريف 

املغرب ك صفي (ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

سيدي  جفي  يونيو  202   02 بتاريخ 

معرجف طريق سيدي مدعوس، شارع 

الطابق  سندجن إقامة غيثة ع ارة   

الدفلي - - الدار البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 802824.

  29I
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STE FIACCOF 

ENERGIE  FOR  ELEC  FES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

ENERGIE  FOR  ELEC  FES شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الداقية 

العوأة سجار جالس الطيب  سفل0  - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

70487

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    1

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ENERGIE  FOR  ELEC  FES

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الت1كيبات الكهربائية 

االنشاءات  اع ال  ج  اشغال    

املتنوعة 

االستي1اس ج التصدير.

الداقية   : عنوان املقر االأت اعي 

 - سفل0   العوأة سجار جالس الطيب  

30000 فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : عجاني  مح د  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  عجاني  مح د  الديد 
الفوقية  الش س  رحاة    2 رقم 

الطالعة  30000 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  عجاني  مح د  الديد 
الفوقية  الش س  رحاة    2 رقم 

الطالعة  30000 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 1418.
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somadik

CHARAF INTERIM
إعالن متعدس القرارات

somadik

 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune

maroc

CHARAF INTERIM «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»

 IMM :جعنوان مقرها االأت اعي

 HABOUS 3 EME ETAGE NR
BD MEKKA 1052 - - العيون 

املفرب.

«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.30621

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

تم اتخاذ  نون15  202   08 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

توسيع اهداف الشركة

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

ا 0  للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 

ج  بلوك  الوفاق  تجزئة  القدس  حي 
رقم 26 العيون

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

تعديل القانون امسا�سي للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   23 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 202 تحت رقم 3166.
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FIDECOM SARL

ECOLE SAADIA

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين م ثل مفوض للشركة

 9 يوم  الوحيد  الشريك  قرر 

 ECOLE لشركة  نوف 15  202 

SAADIA، شركة محدجسة املدؤجلية 

رأس الها  الوحيد،  الشريك  ذات 

مقرها  الكائن  سرهم،   1.120.000

 االأت اعي بتجزئة الدعدية، مراكش -

التجاري  بالسجل  مسجلة  املغرب، 

ب راكش تحت رقم 48697، ما يلي :

أخذ بعين االعتبار انسحاب الديد 

 (Marc BOUCROT( بوكرج  مارك 

من مهامه ك  ثل مفوض للشركة، 

من حالته الصحية  لدجاعي صحية، 

لم تعد تد ح له باالست رار في مزاجلة 

مهامه.

بي1ات  بيي1  باسكال  الديد  تعيين 

املزساس   ،  (Pascal Pierre PEYRAT(

فرن�سي   ،   919 مارس   29 يوم 

التسجيل  لبطاقة  حامل  الجندية، 

جالقاطن بالرباط،   A069410Z رقم 

زنقة الحاج مح د الرفاعي،  رقم  ، 

ملدة  للشركة  أديد  مفوض  ك  ثل 

غي1 محدجسة .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية ب راكش  بتاريخ فاتح سأن15 

 202 تحت رقم 6  30 .
ب ثابة مقتطف جبيان
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Rogesa

RABAB  LOGISTIQUE
إعالن متعدس القرارات

Rogesa

 Av Mohamed Ben Abderahman

n°18 ، 93000، Tètouan Maroc

RABAB  LOGISTIQUE «شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

أبل بويبالن زنقة 6 إقامة الريان 

 AVENUE JBEL 6 الطابق 2 شقة

 TADGHIN ZKT 7 N°4 93000

تطوان املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.27861

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

تم اتخاذ  نون15  202   28 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

عل0  ينص  الذي  رقم  :  قرار 

حصة   710 املوافقة عل0 بيع  مايلي: 

إأت اعية 

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

قبول إستفالة مدي1 الشركة 

قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 

تعيي1 تد ية الشركة 

قرار رقم 4: الذي ينص عل0 مايلي: 

تحويل املقر اإلأت اعي للشركة 

قرار رقم 1: الذي ينص عل0 مايلي: 

ج   2-3-4-6-7 تعديل كل من الفقرة 

1  من القانوني امسا�سي للشركة

قرار رقم 6: الذي ينص عل0 مايلي: 

تحيين القانون امسا�سي للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

 RABAB من  الشركة  تد ية  تعيي1 

BKL.A.J.TRANS 0 إ LOGISTIQUE

بند رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 

تغيي1 الهدف اإلأت اعي للشركة من 

نقل  إ 0  الغذائية  املواس  جتوزيع  بيع 

اممتعة غي1 املصحوبة لحداب الغي1.
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بند رقم 4: الذي ينص عل0 مايلي: 
تحويل مقر الشركة من شارع أبل 
بويبالن زنقة 6 إقامة الريان الطابق 2 
شقة 6 إ 0 شارع املأمون قرب قنطرة 

جاس س دة
بند رقم 6: الذي ينص عل0 مايلي: 
حصة إأت اعية التي كان   100 بيع 
ي لكها الديد الدراسب لفائدة الديد 
كان   210 ج  عبداللطيف  الدو�سي 
يوسف  التعواطي  الديد  ي لكها 

لفائدة الديدة زانة حنان 
عل0  ينص  الذي   : 3 رقم  بند 
مايلي: قبول إستفالة الديد الدراسب 
للشركة  ك دي1  مهامه  من  عبدهللا 
البقا ي  الديد  من  كل  جتعيين 
الدو�سي  جالديد  يونس  الطاهري 
ملدة  للشركة  مدي1ان  عبداللطيف 

غي1 محدجسة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   24 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 202 تحت رقم 6969.
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FIDECOM SARL

46 شارع باستور حي اللي ون 
الرباط، 0060 ، الرباط املغرب

 ECOLE CHARLES DE
FOUCAULD

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين م ثل قانوني للشركة

 ECOLE CHARLES DE
FOUCAULD «شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي:  1  ، 
شارع موالي إسريس امجل  - الدار 

البيضاء املغرب.
«تعيين م ثل قانوني  للشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.364 9

نون15   9 قرر الشريك الوحيد يوم 
 ECOLE CHARLES لشركة   202 
محدجسة  شركة   DE  FOUCAULD
رأس الها  الوحيد،  الشريك  ذات 
ب  مقرها  الكائن  سرهم،   730.400

الدار   - امجل  إسريس  موالي  شارع 
بالسجل  مسجلة   ، املغرب  البيضاء 
التجاري بالرباط تحت رقم 9 364.

مايلي:
أخذ بعين االعتبار انسحاب الديد 
 (MARC BOUCROT1( مارك بوكرج
لدجاعي  للشركة،  ك دي1  مهامه  من 
صحية ، من حالته الصحية لم تعد 
تد ح له باإلست رار في مزاجلة مهامه .
لوبيز  كريدتوبال  الديد  تعيين 
 CRISTOBAL LOPEZ) رجمي1ج 
ماي    9 يوم  املزساس   (ROMERO
حامل  الجندية،  إسباني   ( 912
 G003  0M لبطاقة التسجيل رقم 
 جالقاطن بالرباط  ، زنقة الحاج مح د
ك دي1 جحيد للشركة ملدة  الرفاعي، 

غي1 محدجسة .
بي1ات  بيي1  باسكال  الديد  تعيين 
)PASCAL PIERRE PEYRAT) املزساس 
فرن�سي   ( 919 مارس   29 يوم( 
التسجيل  لبطاقة  حامل  الجندية، 
 رقم A069410Z .جالقاطن بالرباط  
الرفاعي،  رقم  مح د  الحاج  زنقة 
غي1  ملدة  للشركة  مفوض  ك  ثل 

محدجسة .
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 802200.
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aice compta

DAI GROUPE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
DAI GROUPE  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 38 شارع 
إسريس الحريزي رقم 32 أنفا - 

00 20 البيضاء  املغرب 
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

124307

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون  شتن15  202   29

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 DAI  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. GROUPE

الطباعة   : غرض الشركة بإيجاز 

جالتص يم جالرسومات جاالتصاالت.

 38  : االأت اعي  املقر  عنوان 

 - أنفا   32 شارع إسريس الحريزي رقم 

00 20 البيضاء  املغرب .

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  : عبدالعا ي   سيداست  الديد 

سرهم    00 بقي ة  حصة    .000

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عبدالعا ي   سيداست  الديد 

عنوانه(ا) كندا 61001 كندا كندا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد سيداست 

عبدالعا ي  عنوانه(ا) كندا 61001 

كندا كندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  0  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 802621.
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 SOCIETE GENERALE DES RECHNIQUES

D’IRRIGATION

 SOCIETE GENERALE
 DES TECHNIQUES

D›RRIGATION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

 SOCIETE GENERALE DES

RECHNIQUES D›IRRIGATION

 HAY LAYMOUNE BLOC N° 0

 N°12 ، 14200، SIDI SLIMANE

MARO

 SOCIETE GENERALE DES

 TECHNIQUES D›RRIGATION

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

 HAY جعنوان مقرها اإلأت اعي

 LAYMOUNE BLOC 10 N°12 -

 igb.developpement@gmailcom

.sidi slimane maroc

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2633

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  نون15  202    9 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

SAID EZ- (ة)  الديد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة   ZGHARI 21

(ة)  الديد  حصة لفائدة    21 أصل 

  9 بتاريخ   ABDELLATIF CHAAOU

نون15  202.

 YOUSSEF (ة)  الديد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة   SAIDI 21

(ة)  الديد  حصة لفائدة    21 أصل 

  9 بتاريخ   ABDELLATIF CHAAOU

نون15  202.

 LOUKMANE (ة)  تفويت الديد 

ES-SALMANY  21 حصة اأت اعية 

من أصل 21 حصة لفائدة  الديد (ة) 

  9 بتاريخ   ABDELLATIF CHAAOU

نون15  202.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

بتاريخ  سلي ان   بديدي  االبتدائية 

08 مارس 8 20 تحت رقم 671323.

  36I
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ائت انية بوعرفة

STE RAMA BIRDY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

ائت انية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 200 6، بوعرفة املغرب
STE RAMA BIRDY شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي :     زنقة 
جارزازات - 200 6 بوعرفة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.33 
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر  نون15  202   02 في  املؤرخ 
شركة   STE RAMA BIRDY حل 
مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 
جعنوان  سرهم    0.000 رأس الها 
زنقة جارزازات  مقرها اإلأت اعي     
نتيجة  املغرب  بوعرفة   6 200  -
االأت اعي  الهدف  تحقيق  لصعوبة 

للشركة.
ج عين:

ج  اع ي1  الدين   نور  الديد(ة) 
عنوانه(ا) زنقة ارفوس 200 6 بوعرفة 

املغرب ك صفي (ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
جفي     زنقة  نون15  202   02 بتاريخ 
جارزازات رقم 71 زنقة اكاسير 200 6 

بوعرفة املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    8 بتاريخ  بفجيج   االبتدائية 

 202 تحت رقم 324.

  37I

INJAZ SAKANE TANGER

INJAZ SAKANE TANGER
شركة املداه ة

حل شركة

INJAZ SAKANE TANGER
 3 شارع ج ي العهد طنجة ، 90020، 

TANGER MAROC
injaz sakane tanger شركة 
املداه ة(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي  3 شارع 

أح د الشر�سي بورغون الدار 

البيضاء - 90020 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.343  

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   20 8 يناير   01 املؤرخ في 

 injaz sakane املداه ة  شركة 

 300.000 رأس الها  مبلغ    tanger

اإلأت اعي  3  مقرها  جعنوان  سرهم 

شارع أح د الشر�سي بورغون الدار 

املغرب  طنجة   90020  - البيضاء 

: سبب اقتصاسي ج خدارة  نتيجة ل 

اكث1 من ثالثة ارباع الرأس ال.

ج حدس مقر التصفية ب  3 شارع 

طنجة   90020  - طنجة  العهد  ج ي 

املغرب. 

ج عين:

الديد(ة) ع ر  بنيس ج عنوانه(ا) 

بوسكورة  املدينة الخضراء  فيال  4 

النواصر الدار البيضاء 27 20 الدار 

البيضاء املغرب ك صفي (ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ف15اير    9 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

8 20 تحت رقم 99616 .
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اات انية

ايليك انفو
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اات انية

تجزئة الفرجكي الصغي1 ع ارة 22 حي 

 res anas imm 2 appt 9 كري ة سال

lot said hajj، 11020، سال املغرب

ايليك انفو شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الفركي الصغي1 ع ارة 22 حي كري ة 

سال - 020   سال املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

31039

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون  سأن15  202   02

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

ايليك   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

انفو.

است1اس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جبيع املنتجات االلكت1جنية.

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

حي كري ة   22 الفركي الصغي1 ع ارة 

سال - 020   سال املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بقاسير  مراس  الديد 

سعيد   9 شقة   2 اقامة اناس ع ارة 

حجي سال 60    سال املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  بقاسير  مراس  الديد 

سعيد   9 شقة   2 اقامة اناس ع ارة 

حجي سال 60    سال املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بدال  بتاريخ 30 نون15  202 

تحت رقم 09 060 2   202.

  39I

SOUHAL CONSULTING

LES VILLAS DE LA PAIX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

LES VILLAS DE LA PAIX  شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي كلم 8  
أ اعة اجالس حدون طريق فاس  - 

40000 مراكش املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 9831

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم  نون15  202   08 في  املؤرخ 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم»   100.000» قدره 
«000.000.  سرهم» إ 0 «100.000.  
سرهم» عن طريق :  إسماج احتياطي أج 

أرباح أج عالجات إصدار في رأس املال.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15   02 بتاريخ  التجارية ب راكش  

 202 تحت رقم 30223 .
  40I

aice compta

MBA CONSTRUCTION

إعالن متعدس القرارات

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
MBA CONSTRUCTION  «شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: 9 2 شارع 
مصطفى املعنى الطابق 3 - 20006 

الدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.387637

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 26 أكتوبر  202 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 
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عل0  ينص  الذي  رقم  :  قرار 

بعد  للشركاء  العام  االأت اع  مايلي: 

جخ دين  ألف  ببيع  عل ا  اإلحاطة 

شركة  ملكية  في   ( 010) سه ا 

التي ي ثلها الديد   AMIGA IMMO

 MBA» شركة  في  الدبوعي  إبراهيم 

 - لصالح:   «CONSTRUCTION

مداهم   600 الديد أح د الدبوعي 

  10 الدبوعي  ابراهيم  الديد   -

 300 الديد ع ر الدبوعي   - مداهم 

مداهم

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

بعد قرار شركة AMIGA IMMO ببيع 

كل هذه امسهم التي ت تلكها شركة 

قرر   ،  MBA CONSTRUCTION

جبالتحديد الديد الدبوعي   ، املدير 

إبراهيم االستقالة من منصب املدير 

جتعيين الدبوعي أح د ك دير جحيد

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل0  ينص  الذي   :7  6 رقم  بند 

بعد  للشركاء  العام  االأت اع  مايلي: 

جخ دين  ألف  ببيع  عل ا  اإلحاطة 

شركة  ملكية  في   ( 010) سه ا 

التي ي ثلها الديد   AMIGA IMMO

 MBA» شركة  في  الدبوعي  إبراهيم 

 - لصالح:   «CONSTRUCTION

مداهم   600 الديد أح د الدبوعي 

  10 الدبوعي  ابراهيم  الديد   -

 300 الديد ع ر الدبوعي   - مداهم 

مداهم

بند رقم 1 : الذي ينص عل0 مايلي: 

بعد قرار شركة AMIGA IMMO ببيع 

كل هذه امسهم التي ت تلكها شركة 

قرر   ،  MBA CONSTRUCTION

جبالتحديد الديد الدبوعي   ، املدير 

إبراهيم االستقالة من منصب املدير 

جتعيين الدبوعي أح د ك دير جحيد

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 4 8022.

  4 I

CAFE  01

CAFE 105
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFE 105
رقم 7  تجزئة رياض النخيل - ، 

24000، الجديدة املغرب
CAFE 105 شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 7  
تجزئة رياض النخيل - 24000  

الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 82  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  ماي  202    7
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 CAFE  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

. 01
ج  مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

صالة شاي.
رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 
  24000  - النخيل  رياض  تجزئة    7

الجديدة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : كاملي  ناسية  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  كاملي  ناسية  الديدة 
  48000 الرباط  زنقة المارن حي   08

أسفي املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  كاملي  ناسية  الديدة 
  48000 الرباط  زنقة المارن حي   08

أسفي املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 03 يونيو 

 202 تحت رقم 26147.
  42I

ORENJI

LAAMBIO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ORENJI
32 شارع مح د الخامس الشقة 

رقم 4 حي الحدني بركان ، 63000، 
بركان املغرب

LAAMBIO شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار أجالس 
الناجي لعثامنة أحفي1  - 63324 

بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8 71

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   23
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LAAMBIO
غرض الشركة بإيجاز : إنتاج مواس 

التج يل -االستي1اس جالتصدير .
عنوان املقر االأت اعي : سجار أجالس 
 63324  - أحفي1   لعثامنة  الناجي 

بركان املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : الديد لع وري مهدي  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد لع وري مهدي  عنوانه(ا) 

 63324 لعثامنة   الناجي  أجالس  سجار 

أحفي1  املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد لع وري مهدي  عنوانه(ا) 

 63324 لعثامنة   الناجي  أجالس  سجار 

أحفي1  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15   02 بتاريخ  ب15كان   االبتدائية 

 202 تحت رقم 692/204.

  43I

METREK COMPTA PRO

BIENFAIT TRANSP

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

METREK COMPTA PRO

 KISSARIAT AL HOUDA AV MED

 V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

BIENFAIT TRANSP شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : مخزن 

  تجزئة 828 حي الرياض - 4200  

سيدي سلي ان املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3093

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون15  202   09 املؤرخ في 

ذات  شركة   BIENFAIT TRANSP

رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 

مقرها  جعنوان  سرهم   60.000

حي   828 تجزئة  اإلأت اعي مخزن   

سلي ان  سيدي    4200  - الرياض 

املغرب نتيجة مسباب ماسية.
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ج عين:
الديد(ة) أياس  بريش ج عنوانه(ا) 
  4200 رقم  2   1 حي الدالم بلوك 
(ة)  سيدي سلي ان املغرب ك صفي 

للشركة.
الديد(ة) عث ان  رتوت ج عنوانه(ا) 
حي الرياض رقم 828 4200  سيدي 
سلي ان املغرب ك صفي (ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
مخزن  جفي  نون15  202   09 بتاريخ 
  4200  - حي الرياض   828 تجزئة    

سيدي سلي ان املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  سلي ان   بديدي  االبتدائية 

 0 سأن15  202 تحت رقم 347.
  44I

EXPACT PARTNERS

 GREENSTONE
INVESTMENT COMPANY

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

استدراك خطٍإ

بالجريدة  جقع  خطٍإ  استدراك 
الرس ية

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD ANFA,  20 
 4ème ETAGE, RACINE
 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA Maroc
 GREENSTONE INVESTMENT
مدؤجلية  ذات  شركة   COMPANY

محدجسة ذات الشريك الوحيد
اإلأت اعي  3   مقرها  جعنوان   
رقم  مكتب  ازجر  إقامة  انفا  شارع 
 20000  - البيضاء  الدار  ب     

الدارالبيضاء املغرب.
بالجريدة  جقع  خطٍإ  إستدراك   
 08 بتاريخ   1693 عدس  الرس ية 

سأن15  202.
 GRENNSTONE  : من  بدال 

INVESTMENT COMPANY
 GREENSTONE  : يقرأ 

INVESTMENT COMPANY
الباقي بدجن تغيي1.

  41I

cedre compta

STE CEDRE CASH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

cedre compta
 rue3 caire ahadaf ، 53100، 79

azrou maroc
STE CEDRE CASH شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 6  
الزنقة 22 بويقور أحداف أزرج - 

00 13 أزرج املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 669
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  سأن15  202   02
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CEDRE CASH
غرض الشركة بإيجاز : -الوساطة 

في تحويل امموال
-الخدمات املالية

-إسارة املعامالت اإللكت1جنية
-تحصيل الفواتي1 مطراف ثالثة

-ع ليات العقارات
-خدمة إعالنية عل0 الدعم الفني

-أع ال مختلفة
-تجارة.

  6 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
 - أزرج  أحداف  بويقور   22 الزنقة 

00 13 أزرج املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  : الكريم  عبد  الخياطي  الديد 
600 حصة بقي ة 00  سرهم للحصة 
 400   : محدن  الخياطي  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الكريم  عبد  الخياطي  الديد 
 3 زنقة   77 رقم  عنوانه(ا) 

أزرج   13 00 أزرج  القاهرةأحداف 

املغرب.

الديد الخياطي محدن عنوانه(ا) 
القاهرةأحداف أزرج   3 زنقة   77 رقم 

00 13 أزرج املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الكريم  عبد  الخياطي  الديد 
 3 زنقة   77 رقم  عنوانه(ا) 

أزرج   13 00 أزرج  القاهرةأحداف 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15   02 بتاريخ  بازرج   االبتدائية 

 202 تحت رقم 400.

  46I

FIDUCOMPETENCES

تيكتوكلين
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCOMPETENCES

 RUE MUSTAPHA EL MAANI

 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC

تيكتوكلين شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 71 شارع 

أنفا زنقة كلو سج برجفانس الطابق 

التاسع شقة ب 08  - 20000 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

124449

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    7

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

تيكتوكلين.
أنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التطهي1 جالتنظيف
71 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
الطابق  برجفانس  سج  كلو  زنقة  أنفا 
 20000  -   08 ب  شقة  التاسع 

الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديدة زينة قا�سي التازي :  100 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
 100   : بندجس  شي اء  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
التازي  قا�سي  زينة  الديدة 
محفوظ  نجيب  زنقة   39 عنوانه(ا) 
 20000 كوتي   حي   2 ش  ط   

الدارالبيضاء املغرب.
بندجس عنوانه(ا)  الديدة شي اء 
زنقة 03 زاجية زنقة ابن الصقي1 اقامة 
سيتاسين طابق  0 شقة 02 املعاريف 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
التازي  قا�سي  زينة  الديدة 
عنوانه(ا) 39 زنقة نجيب محقوظ ط 
  ش 2 حي كوتي 20000 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم  80279.
  47I

DOMAINE CARS

DOMAINE CAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

DOMAINE CARS
ااحي املدي1ة العن15 2 بوتيك رقم 63 

مراكش ، 40000، مراكش املغرب



24645 الجريدة الرسميةعدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) 

domaine car شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املدي1ة 

العن15 2 بوتيك رقم 63 مراكش - 

40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.942 7

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

ت ت  نون15  202    6 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

الدعيد زجهي1  (ة)  تفويت الديد 

أصل  من  اأت اعية  حصة    .000

000.  حصة لفائدة  الديد (ة) امين 

بوسي1 بتاريخ 6  نون15  202.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون15   26 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 3236 .

  48I

ائت انية بوعرفة

STE JHD TRAVAUX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

ائت انية بوعرفة

رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 200 6، بوعرفة املغرب

STE JHD TRAVAUX شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 7  زنقة 

تاجريرت - 200 6 بوعرفة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.407

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 28 أكتوبر  202 تقرر حل 

ذات  شركة   STE JHD TRAVAUX

رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 

مقرها  جعنوان  سرهم   90.000

اإلأت اعي 7  زنقة تاجريرت - 200 6 

لصعوبات  نتيجة  املغرب  بوعرفة 

مالية ج تقنية ج الظرفية االقتصاسية .

ج عين:
ج  أعفر  مح د   الديد(ة) 
 6 200 زنقة تاجريرت   03 عنوانه(ا) 
بوعرفة املغرب ك صفي (ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 28 أكتوبر  202 جفي 7  زنقة 
تاجريرت رقم 71 زنقة اكاسير 200 6 

بوعرفة املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    8 بتاريخ  بفجيج   االبتدائية 

 202 تحت رقم 323.
  49I

EXPACT PARTNERS

ELITE ESPORTS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD ANFA, 4ème 20 
 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA Maroc
ELITE ESPORTS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي  7 إقامة 

رامي ٬  زنقة سبتة ، الطابق 2 ،رقم 8 
٬ الدارالبيضاء  الدارالبيضاء 20000 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

123911
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    6
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 ELITE  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.ESPORTS
امنشطة   : غرض الشركة بإيجاز 

الت1فيهية جالت1جيحية.
إقامة   7   : عنوان املقر االأت اعي 
رامي ٬  زنقة سبتة ، الطابق 2 ،رقم 8 
٬ الدارالبيضاء  الدارالبيضاء 20000 

الدارالبيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

حصة   10   : يوبا  ح اتو  الديد 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

 ELITE ATHL7TES SARL الشركة

10  : حصة بقي ة 00  سرهم للحصة 

.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد ح اتو يوبا عنوانه(ا) أان 

شوباط 100 3 تولوز فرندا 100 3 

تولوز فرندا.

 ELITE ATHLETES الشركة 

شارع الرئيس     8 عنوانه(ا)   SARL
ؤن  أي1مان  سان   78 00 رجزفيلت 

الي  78000 فرساي فرندا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد ح اتو يوبا عنوانه(ا) أان 

شوباط 100 3 تولوز فرندا 100 3 

تولوز فرندا

عنوانه(ا)  لكرجا   اسجارس  الديد 

باريس فرندا   710 8 شارع فوڢي   1

8 710 باريس فرندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 013 4.

  10I

STE DOMICILE CONSEIL

STE MOULOUYAGRI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ، 35100، أرسيف 

املغرب

STE MOULOUYAGRI شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

الدفلي الع ارة الكائنة بشارع مح د 

الخامس ملك الزيتونة أرسيف - 

00 31 أرسيف املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 861

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  أكتوبر  202   07 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

طارق الفيال ي  (ة)  تفويت الديد 

100 حصة اأت اعية من أصل 100 
حصة لفائدة  الديد (ة) بدر عزجزي 

بتاريخ 07 أكتوبر  202.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 01 نون15 

 202 تحت رقم 1205/2021.

  1 I

فيديتاكو ش م م

 STE OUALI IMPORT
EXPORT

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
قفل التصفية

فيديتاكو ش م م

شارع موالي علي الشريف رقم 3  
لعري الشيخ ، 62000، الناظور 

املغرب

 STE OUALI IMPORT EXPORT

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : سجار 
الحرشة بوعرك - 62000 الناظور 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 7331

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون15  202   03 املؤرخ في 

 STE OUALI IMPORT EXPORT

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة مبلغ 
رأس الها 00.000,00  سرهم جعنوان 

الحرشة  سجار  اإلأت اعي  مقرها 

املغرب  الناظور   62000  - بوعرك 

.CRISE DE SECTEURنتيجة ل

ج عين:

الديد(ة) مح د  جعلي ج عنوانه(ا) 

 62700 تاجريرت بوسة سلوان  سجار 

الناظور املغرب ك صفي (ة) للشركة.
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الديد(ة) جسيم  جعلي ج عنوانه(ا) 

سلوان  بوسة02  تاجريرت  سجار 

62700 الناظور املغرب ك صفي (ة) 

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

سجار  جفي  نون15  202   03 بتاريخ 

الحرشة بوعرك سجار الحرشة بوعرك 

62000 الناظور املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 21 نون15 

 202 تحت رقم 4480.

  12I

CAPSTONE

CAPSTONE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

CAPSTONE

 3 شارع أح د الشر�سي 

بورغون الدار البيضاء ، 20010، 

CASABLANCA MAROC

CAPSTONE شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي  3 شارع 

أح د الشر�سي بورغون الدار 

البيضاء الدار البيضاء 20010 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3 6987

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

7 20 تقرر حل  2  سأن15  املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

CAPSTONE  مبلغ رأس الها 0.000  

اإلأت اعي  3  مقرها  جعنوان  سرهم 

شارع أح د الشر�سي بورغون الدار 

البيضاء الدار البيضاء 20010 الدار 

: غياب اي  البيضاء املغرب نتيجة ل 

نشاط للشركة مند تأسيدها.

ب  3  التصفية  مقر  حدس  ج 

شارع أح د الشر�سي بورغون الدار 

البيضاء الدار البيضاء 20010 الدار 

البيضاء املغرب. 

ج عين:
الديد(ة) ع ر  بنيس ج عنوانه(ا) 
بوسكورة  املدينة الخضراء  فيال  4 
النواصر الدار البيضاء 27 20 الدار 
البيضاء املغرب ك صفي (ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 
ف15اير 8 20 تحت رقم 00618426.
  13I

KAOUN

S OBERLO.2
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAOUN
 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

S OBERLO.2 شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 
مدلم تجزئة بوكار الطابق 3 الشقة 
رقم 4  باب سكالة مراكش - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 20793

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   08
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 S.2  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.OBERLO
غرض الشركة بإيجاز : - مواس بناء

- استي1اس جتصدير

- اشغال البناء.
زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الشقة   3 مدلم تجزئة بوكار الطابق 
 40000 4  باب سكالة مراكش -  رقم 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : جايرس  مح د  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)   جايرس  مح د  الديد 
 40000 اسفي  اير  النحيالت  سجار 

مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)   جايرس  مح د  الديد 
 40000 اسفي  اير  النحيالت  سجار 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية ب راكش  بتاريخ - تحت رقم 

.-

  14I

ORENJI

SMS PARTENERS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ORENJI
32 شارع مح د الخامس الشقة 

رقم 4 حي الحدني بركان ، 63000، 
بركان املغرب

SMS Parteners شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 
تاعيشونت أكليم زكزل بركان - 

63323 زكزل بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8 7 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  نون15  202   23

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 SMS  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.Parteners

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ج  إنشاءات-استي1اس  أج  متنوعة 

تصدير-مكتب سراسات .

سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 - بركان  زكزل  أكليم  تاعيشونت 

63323 زكزل بركان املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الحكيم  عبد  الهندجزي  الديد 

سرهم    00 بقي ة  حصة    .000   :

للحصة .

 : الحكيم  عبد  الهندجزي  الديد 

000  بقي ة 00  سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

الحكيم  عبد  الهندجزي  الديد 

بركان  رسالن  لكرب  سجار  عنوانه(ا) 

63672 رسالن بركان املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الحكيم  عبد  الهندجزي  الديد 

بركان  رسالن  لكرب  سجار  عنوانه(ا) 

63672 رسالن بركان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15  بتاريخ  0  ب15كان   االبتدائية 

 202 تحت رقم 689/204.

  11I
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L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

RUMEP TESTING
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°. 2

FES ، 30000، FES MAROC

RUMEP TESTING شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : شارع 

عبدالكريم الخطابي ع ارة بن 

مو�سى الكواش الطابق 2، فاس - 

30000 فاس امل لكة املغربية.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.678 7

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون15  202    2 املؤرخ في 

ذات  شركة   RUMEP TESTING

رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 

مقرها  جعنوان  سرهم    00.000

اإلأت اعي شارع عبدالكريم الخطابي 

الطابق  الكواش  مو�سى  بن  ع ارة 

امل لكة  فاس   30000  - فاس   ،2

املغربية نتيجة لعدم استأناف نشاط 

الشركة.

ج عين:

ج  شيهاب  عبدهللا   الديد(ة) 

الولجة  زنقة  كري ة  حي  عنوانه(ا) 
امل لكة  سال     000 سال   900 رقم 

املغربية ك صفي (ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

شارع  جفي  نون15  202    2 بتاريخ 

عبدالكريم الخطابي ع ارة بن مو�سى 

 30000  - فاس   ،2 الطابق  الكواش 

فاس امل لكة املغربية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 5453/21.

  16I

SOLUCIA EXPERTISE

YOMO SOLUTIONS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC

YOMO SOLUTIONS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم    

زنقة عزيز بالل الطابق الخامس, 

املعاريف - 20330 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 44329 

الشريك  قرار  ب قت�سى 

أكتوبر  202   26 في  الوحيداملؤرخ 

مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

مبلغ    YOMO SOLUTIONS

جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها 

زنقة عزيز  مقرها اإلأت اعي رقم    

 - املعاريف  الخامس,  الطابق  بالل 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   20330

ل : قرار الشريك الوحيد.

ج حدس مقر التصفية ب رقم    

الخامس,  الطابق  بالل  عزيز  زنقة 

البيضاء  الدار   20330  - املعاريف 

املغرب. 

ج عين:

الديد(ة) معاس  ملباركي ج عنوانه(ا) 
حي   4 رقم    2 زنقة االرأوان ع ارة 

الراحة  20000 الدار البيضاء املغرب 

ك صفي (ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 802970.
  17I

K F MACHINE

R GOL SPORT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

R GOL SPORT   - S.A.R.L
حي البوغاز شارع مح د اح د 
البقال رقم   طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب
R GOL SPORT شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي البوغاز 
شارع مح د اح د البقال رقم   

طنجة - 90000 طنجة  املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22293

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    7
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 R GOL : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.SPORT
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
يتعلق  ما  كل   - الرياضية  املعدات 
عل0   ، الرياضية  جاملعدات  باملالبس 

الصعيدين الوطني جالدج ي..
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
البقال  اح د  مح د  شارع  البوغاز 
رقم   طنجة - 90000 طنجة  املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

00  حصة  الديد زيد الكرتاث :  

بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد زيد الكرتاث عنوانه(ا) حي 

امكيك  اح د  مح د  زنقة  البوغاز 

رقم 4 طنجة 90000 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد زيد الكرتاث عنوانه(ا) حي 

امكيك  اح د  مح د  زنقة  البوغاز 

رقم 4 طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   30 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 248437.

  18I

STE DOMICILE CONSEIL

STE MOULOUYAGRI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي1 أديد للشركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ، 35100، أرسيف 

املغرب

STE MOULOUYAGRI  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

الدفلي الع ارة الكائنة بشارع مح د 

الخامس ملك الزيتونة أرسيف - 

00 31 أرسيف املغرب.

تعيين مدي1 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 861

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 07 أكتوبر  202 تم تعيين 

الديد(ة)  للشركة  أديد  مدي1 

عزجزي بدر ك دي1 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 01 نون15 

 202 تحت رقم 1205/2021.

  19I
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REASON TO BELIEVE

REASON TO BELIEVE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

REASON TO BELIEVE
ساحة ابراهيم الرجساني شارع السينا 
إقامة بتهوفن 2 الطابق 3 رقم 82 ، 

90000، طنجة املغرب
REASON TO BELIEVE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي ساحة 
ابراهيم الرجساني شارع السينا إقامة 
بتهوفن 2 الطابق 3 رقم 82 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22307

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   09
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.REASON TO BELIEVE
جكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية.
ساحة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
ابراهيم الرجساني شارع السينا إقامة 
بتهوفن 2 الطابق 3 رقم 82 - 90000 

طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 30.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
  : لشهب  الديدة فاط ة الزهراء  
300 حصة بقي ة 00  سرهم للحصة 
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

لشهب  الزهراء   فاط ة  الديدة 

زنقة  بوقرجن  شارع  عنوانه(ا) 

الرباط    0000   2 رقم  الباعوسي 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

لشهب  الزهراء   فاط ة  الديدة 

زنقة  بوقرجن  شارع  عنوانه(ا) 

الرباط    0000   2 رقم  الباعوسي 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   30 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 248444.

  60I

CAPSTONE

MGSL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MGSL

 3 شارع أح د الشر�سي 

بورغون الدار البيضاء ، 20010، 

CASABLANCA MAROC

MGSL شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي  3 شارع 

أح د الشر�سي بورغون الدار 

البيضاء الدار البيضاء 20010 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.302263

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   20 7 نون15   30 املؤرخ في 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

مبلغ    MGSL ذات الشريك الوحيد 
جعنوان  سرهم    0.000 رأس الها 

أح د  شارع  اإلأت اعي  3  مقرها 

البيضاء  الدار  بورغون  الشر�سي 

20010 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

غياب أي نشاط   : نتيجة ل  املغرب 

للشركة منذ تأسيدها.

ب  3  التصفية  مقر  حدس  ج 
شارع أح د الشر�سي بورغون الدار 
البيضاء الدار البيضاء 20010 الدار 

البيضاء املغرب. 
ج عين:

الديد(ة) ع ر  بنيس ج عنوانه(ا) 
بوسكورة  املدينة الخضراء  فيال  4 
النواصر الدار البيضاء 27 20 الدار 
البيضاء املغرب ك صفي (ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  2  بالدار البيضاء   التجارية 
ف15اير 8 20 تحت رقم 00618301.

  6 I

BCNG

 STE: Homeshoring Quality
Easy

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,261

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 STE: Homeshoring Quality Easy
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 261، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92  
- 20010 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
123879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202     
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE:  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.Homeshoring Quality Easy
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلتصال.
 ،261  : االأت اعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92  - 

20010 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

0.000,00  سرهم، مقدم كالتا ي:
  : بومهيدي  هشام  الديد 
0.000,00  حصة بقي ة 00  سرهم 

للحصة .
  00  : بومهيدي  هشام  الديد 

بقي ة 00  سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد هشام بومهيدي عنوانه(ا)  

فرندا 48210  فرندا فرندا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد هشام بومهيدي عنوانه(ا)  

فرندا 48210  فرندا فرندا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
  62I

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

STE MICHEL FAVRE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE
 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 FES CARREFOUR N° 18 4
 EME ETAGE -FES ، 30000، FES

MAROC
STE MICHEL FAVRE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأت اعي 11 زنقة 
عبد الكريم الخطابي فاس الجديد  - 

00 30 فاس مغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.406 3

الشريك  قرار  ب قت�سى 
نون15  202    2 في  املؤرخ  الوحيد 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع  تم 
من  أي  سرهم»   470.000» قدره 
«3.830.000 سرهم» إ 0 «4.300.000 
تقديم حصص    : عن طريق  سرهم» 

نقدية أج عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 1466.
  63I

PREMIUM FINANCE

LES DOIGTS DE FATMA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

LES DOIGTS DE FATMA شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

عبد الكريم الخطابي زنقة حدن 
بن مبارك إقامة الخطابية ع ارة 
ب الطابق امجل رقم 3 - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2076 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   01
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 LES  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DOIGTS DE FATMA
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

املطاعم.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
حدن  زنقة  الخطابي  الكريم  عبد 
بن مبارك إقامة الخطابية ع ارة ب 
الطابق امجل رقم 3 - 40000 مراكش 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : الغفو ي  توفيق  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  الغفو ي  توفيق  الديد 
مدخل  فيال     بريدتيجيا  إقامة 
 40000 أوهر غولف سيتي مراكش 

مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  الغفو ي  توفيق  الديد 
مدخل  فيال     بريدتيجيا  إقامة 
 40000 أوهر غولف سيتي مراكش 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15  بتاريخ  0  التجارية ب راكش  

 202 تحت رقم 30083 .
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L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

UNIVERSAL CENTER
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°. 2

FES ، 30000، FES MAROC

UNIVERSAL CENTER شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 1  شارع 
الجوالن، منعطف االطلس الطابق 
4، مكتب 24، فاس - 30000 فاس 

امل لكة املغربية.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.60409

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون15  202   08 املؤرخ في 
شركة   UNIVERSAL CENTER
مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 
جعنوان  سرهم   60.000 رأس الها 
1  شارع الجوالن،  مقرها اإلأت اعي 
مكتب   ،4 منعطف االطلس الطابق 
امل لكة  فاس   30000  - فاس   ،24
املغربية نتيجة لعدم استأناف نشاط 

الشركة.
ج عين:

ج  الع راني  ملياء   الديد(ة) 
عنوانه(ا)  3 تجزئة الياس ين طريق 
امل لكة  فاس   30000 فاس  اي وزار 

املغربية ك صفي (ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
1  شارع  جفي  نون15  202   08 بتاريخ 
الطابق  االطلس  منعطف  الجوالن، 
فاس   30000  - فاس   ،24 مكتب   ،4

امل لكة املغربية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 5452/21.
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PREMIUM FINANCE

MATA MANAGEMENT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MATA MANAGEMENT شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

عبد الكريم الخطابي زنقة حدن 

بن مبارك إقامة الخطابية ع ارة 

ب الطابق امجل رقم 3 - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 20719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون  سأن15  202   01

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 MATA : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.MANAGEMENT

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

املطاعم.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

حدن  زنقة  الخطابي  الكريم  عبد 

بن مبارك إقامة الخطابية ع ارة ب 

الطابق امجل رقم 3 - 40000 مراكش 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : توفيق الغفو ي  الديد  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

توفيق الغفو ي عنوانه(ا)  الديد  

مدخل  فيال     بريدتيجيا  إقامة 

 40000 أوهر غولف سيتي مراكش  

مراكش املغرب.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

توفيق الغفو ي عنوانه(ا)  الديد  

مدخل  فيال     بريدتيجيا  إقامة 

 40000 أوهر غولف سيتي مراكش  

مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15  بتاريخ  0  التجارية ب راكش  

 202 تحت رقم 30082 .

  66I

K F MACHINE

K F MACHINE

إعالن متعدس القرارات

K F MACHINE

حي بوخالف كاس15اطة طنجة ، 

90000، طنجة املغرب

K F MACHINE  «شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: حي 

بوخالف كاس15اطة طنجة - 90000 

طنجة املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.  7 21

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 أكتوبر  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 

االت  بيع  ا 0  الشركة  نشاط   تغيي1 

الطباعة .

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي:  

بيع االت الطباعة .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15    7 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 248021.

  67I

SOUHAL CONSULTING

 POISSONNERIE LES DEUX

MERS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 POISSONNERIE LES DEUX

MERS  شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي الرقم 

 8 مكرر شارع موالي رشيد أليز - 

40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  9 31

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  أكتوبر  202    6 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

الكبي1  علي  (ة)  الديد  تفويت 

أصل  من  اأت اعية  حصة   100

100 حصة لفائدة  الديد (ة) مح د 

حجوب بتاريخ 1  أكتوبر  202.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

سأن15  بتاريخ  0  التجارية ب راكش  

 202 تحت رقم 66 30 .

  68I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

BOUAZOUA SERVICE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA MAROC

BOUAZOUA SERVICE شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل 
تجاري كائن ب ركز بئ1 كوات أ اعة 
زاجية ابن ح يدة ع الة الصويرة - 

44000 الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
197 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   23
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BOUAZOUA SERVICE
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الع الت.
محل   : االأت اعي  املقر  عنوان 
تجاري كائن ب ركز بئ1 كوات أ اعة 
 - ابن ح يدة ع الة الصويرة  زاجية 

44000 الصويرة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : الديدة بوعزجى خولة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة بوعزجى خولة عنوانه(ا) 
الصويرة  الرجنق  تجزئة   38 رقم 

44000 الصويرة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديدة بوعزجى خولة عنوانه(ا) 
الصويرة  الرجنق  تجزئة   38 رقم 

44000 الصويرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

سأن15  202 تحت رقم 424.

  69I

fiduciaire koutoubia

شركة مراقبة علم املوقع كلين 
سيت

 SOCIETE CONTROLE DE 
SITOLOGIE CLEAN SITE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduciaire koutoubia
 rue hasan ben m›barek 34
 gueliz ، 40000، marrakech

maroc
شركة مراقبة علم املوقع كلين سيت 

 societe controle de sitologie
clean site  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي زريكة   
ج 7 رقم 2  شارع عالل الفا�سي  - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 20041

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  شتن15  202    6
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
شركة   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 
سيت  كلين  املوقع  علم  مراقبة 
 societe controle de sitologie

. clean site
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 - الطبية  اإلرشاسات  ج  االستقبال 
الدياحة الطبية - االستشارة الطبية 

ج سراسة علم املوثع.
زريكة     : عنوان املقر االأت اعي 
 - شارع عالل الفا�سي     2 رقم   7 ج 

40000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : ك ال   بوسي  الديد 
حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ك ال  بوسي  الديد 
شارع عالل الفا�سي بدتان 2 ع ارة س 

رقم 4  40000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  ك ال   بوسي  الديد 
شارع عالل الفا�سي بدتان 2 ع ارة س 

رقم 4  40000 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15   04 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

 202 تحت رقم 2211 .

  70I

سي1أيو مني سي1فدس ش. م. م ش. ج

ريان إتييد كونساي اسيسطانس 
فورماسيون و اكسبرتيز ش م م

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

سي1أيو مني سي1فدس ش. م. م 
ش. ج

تجزئة كري ة رقم 1, م ، شارع 
العلويين الجديدة ، 24000، 

الجديدة املغرب
ريان إتييد كونداي اسيدطانس 
فورماسيون ج اكد15تيز ش م م  
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
كري ة رقم 1 يي ل   شارع العلويين  

- 24000 الجديدة  املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 8829
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   09
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
اسيدطانس  كونداي  إتييد  ريان 

فورماسيون ج اكد15تيز ش م م .

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفاظ  الدراسات، سالمة الحريق، 

الخ15ة التقنية،  تكويين،  عل0 البيئة، 

ج  االشخاص  مل تلكات  تقييم 

لتأمين،  املدبقة  الخ15ة  الشركات، 

هندسة اأهزة سالمة الحريق ج تركيبها 

ج صيانتها، انجاز انظ ة الكشف عن 

سراسة  صيانتها،  ج  تريكبها  الحريق 

النشاط،  است رارية  خطة  انشاء  ج 

ج  التصدير  لشركات،  الدج ي  ت ثيل 

االستي1اس. .

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

يي ل   شارع العلويين    1 كري ة رقم 

- 24000 الجديدة  املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 900   : اباتراب   اح د  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

الديدة زينب جكنوز  :  00  حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  اباتراب  اح د  الديد 

شارع العلويين    1 تجزئة كري ة رقم 

24000 الجديدة املغرب.

عنوانه(ا)  جكنوز  زينب  الديدة 

شارع العلويين    1 تجزئة كري ة رقم 

24000 الجديدة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  اباتراب  اح د  الديد 

شارع العلويين    1 تجزئة كري ة رقم 

24000 الجديدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالجديدة   االبتدائية 

سأن15  202 تحت رقم 27208.

  7 I

ORENJI

 CENTRE AFFRICAIN
 D’ETUDES, CONSEILS,

 FORMATIONS ET
)NUMERISATION(CAECFN
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ORENJI
32 شارع مح د الخامس الشقة 

رقم 4 حي الحدني بركان ، 63000، 
بركان املغرب

 CENTRE AFFRICAIN D’ETUDES,
 CONSEILS, FORMATIONS ET
 (NUMERISATION(CAECFN

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي فيال 
سيزررجنجي الطابق الثاني الشقة 

0  شارع الدرفوفي  - 60000 جأدة  
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38463

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  سأن15  202   03
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 CENTRE AFFRICAIN D’ETUDES,
 CONSEILS, FORMATIONS ET

.(NUMERISATION(CAECFN
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
سراسات،إستشارة،تكوينات جرق نة.

فيال   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الشقة  الثاني  الطابق  سيزررجنجي 
جأدة    60000  - شارع الدرفوفي     0

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : الديد إس اعيل أحلي 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد إس اعيل أحلي عنوانه(ا) 

شارع مح د الداسس الحي امجل بني 

بوعياش 32000  الحدي ة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد إس اعيل أحلي عنوانه(ا) 

شارع مح د الداسس الحي امجل بني 

بوعياش 32000  الحدي ة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15   02 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

 202 تحت رقم 7  4.

  72I

FIDUCIAIRE LABEMA ASSISTANCE

إيموبيليير سيبا إيميلي رومان
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE LABEMA

ASSISTANCE

 Av, Youssef Ibn Tachafine

 Résidence Mounia Etg 2 Appt 8

، 90040، Tanger MAROC

إي وبيليي1 سيبا إي يلي رجمان  

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي بزنقة 

ماأالن جكوك بزنقة ماأالن جكوك 

900000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.31021

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

ت ت  أكتوبر  202  في  2  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
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أون  فييوم   (ة)  الديد  تفويت 
حصة اأت اعية من    .000 فرانكو 
الديد  لفائدة   حصة    .000 أصل 
أكتوبر  أيوب التوزاني بتاريخ  2  (ة) 

.202 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن15  بتاريخ  0  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 0166 .

  73I

azzouziabdelali

SOCIETE FIVOX
إعالن متعدس القرارات

azzouziabdelali
FES ، 30010، FES MAROC

SOCIETE FIVOX «شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 2 
إقامة أمين زنقة القصر الصغي1 آيت 

اسقاطو امطلس - 30000 فاس 
املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.20447
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 غشت 9 20
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
تفويت حصص املداه ة في شركة

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 
استقالة املدي1

قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 
تعيين مدي1 أديد

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم  : الذي ينص عل0 مايلي: 
حصة من طرف   21000 تم تفويت 
الديد  لصالح  يونس  عنيش  الديد 
بوشيخي زكرياء ك ا تم تفويت 1000 
حصة من طرف الديد عنيش مراس 

لصالح الديد بوشيخي زكرياء
بند رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 
ت ت املصاسقة عل0 استقالة الديد 
املدي1  منصب  من  يونس  عنيش 

الوحيد للشركة.

بند رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 

زكرياء  بوشيخي  الديد  تعيين  تم 

ك دي1 جحيد للشركة جذلك ملدة غي1 

محدجسة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15    6 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 12 1.

  74I

CITY MANAGEMENT HOUSE S.A.R.L

 LAKOM MULTISERVICES

SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

 CITY MANAGEMENT HOUSE

S.A.R.L

 N°394 LOT 4 AV ALA AKABA ،

440000، ESSAOUIRA MAROC

 LAKOM MULTISERVICES SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة(في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة 

بالطابق الدفلي رقم 241 تجزئة 

املنزه رقم   نور الغزجة - 44000  

الصويرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13 1

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون15  202   08 املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

  LAKOM MULTISERVICES SARL

سرهم    00.000 رأس الها  مبلغ 

شقة  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

تجزئة   241 رقم  الدفلي  بالطابق 

  44000  - الغزجة  نور  رقم    املنزه 

تضرر   : ل  نتيجة  املغرب  الصويرة 

في1جس  أائحة   بدبب  الشركة 

كورجنا .

شقة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

تجزئة   241 رقم  الدفلي  بالطابق 

  44000  - الغزجة  نور  رقم    املنزه 

الصويرة املغرب. 

ج عين:
بل علم   عبدالص د    الديد(ة) 
الصقالة    267 رقم  عنوانه(ا)  ج 
ك صفي  املغرب  الصويرة    44000

(ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

سأن15  202 تحت رقم 427.

  71I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

تينفي
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

تينفي شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
الداي جلد سيدي بابا رقم 68 حي 
الوالية تطوان - 93000  تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

30213
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  شتن15  202   06
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : تينفي.
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خفيفة.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
حي   68 رقم  بابا  سيدي  جلد  الداي 
تطوان    93000  - تطوان  الوالية 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد عبد الوهاب املداتي :  300 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
 200   : الرقيوق  شاكرة  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
املداتي  الوهاب  عبد  الديد 
عنوانه(ا) شارع الداي جلد سيدي بابا 
  93000 تطوان  الوالية  حي   68 رقم 

تطوان املغرب.
الديدة شاكرة الرقيوق عنوانه(ا) 
 68 شارع الداي جلد سيدي بابا رقم 
تطوان   93000 تطوان  الوالية  حي 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
املداتي  الوهاب  عبد  الديد 
عنوانه(ا) شارع الداي جلد سيدي بابا 
 93000 تطوان  الوالية  حي   68 رقم 

تطوان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
3  شتن15  بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

 202 تحت رقم 556/21.
  76I

JURISMAG SARL

 SAUDI HOSPITALITY
GROUP SARL-AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen), Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

 SAUDI HOSPITALITY GROUP
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SARL-AU شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 46، 

شارع الوالء أ ، زنقة عبد الخالق 

طوريس، ص.ب. رقم 249 - 73000 

الداخلة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.772 

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم  شتن15  202   24 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»    .011.000»

  . 11.000» إ 0  سرهم»    00.000»

تقديم حصص    : عن طريق  سرهم» 

نقدية أج عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

  9 بتاريخ  االبتدائية بواسي الدهب  

نون15  202 تحت رقم 1851/2021.

  77I

SACO CONSEIL

KANIKECH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SACO CONSEIL

 MHAMID 9 N 468 1ER ETAGE

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

KANIKECH شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

االفاق 2 الطابق الدفلي رقم  8  

مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2078 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    7

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KANIKECH
التجارة،   : غرض الشركة بإيجاز 

االستي1اس جالتصدير.
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الدفلي رقم  8   الطابق   2 االفاق 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : اكالج   سفيان  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  اكالج   سفيان  الديد 
مراكش    06 رقم  تاشفين  بن  حي 

40000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  اكالج   سفيان  الديد 
مراكش    06 رقم  تاشفين  بن  حي 

40000 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15  بتاريخ  0  التجارية ب راكش  

 202 تحت رقم 1  30 .
  78I

KAOUN

BESTRAP
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAOUN
 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

BESTRAP شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
مدلم إقامة بوكار الطابق 3 الشقة 
رقم 4  باب سكالة مراكش - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 208 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   08
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BESTRAP
مواس   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء 
- استي1اس ج تصدير 

- اشغال البناء.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الشقة   3 مدلم إقامة بوكار الطابق 
 40000 4  باب سكالة مراكش -  رقم 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
حدني  الداي�سي  مح د  الديد 
سرهم    00 بقي ة  حصة    .000   :

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
حدني  الداي�سي  مح د  الديد 
شقة  ب  ع ارة   4 س  جئام  عنوانه(ا) 
اسفي   46000  3 شارع أنان شكو 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
حدني  الداي�سي  مح د  الديد 
عنوانه(ا) جئام س 4 ع ارة ب شقة  3 
 46000 شارع أنان شكوري اسفي 

اسفي املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية باكاسير  بتاريخ - تحت رقم -.
  79I

KAOUN

PROTEC SERVICES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAOUN
 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

PROTEC SERVICES     شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

مدلم إقامة بوكار الطابق 3 الشقة 
رقم 4  باب سكالة مراكش  - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 208 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   08
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.    PROTEC SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : -مواس بناء

-استي1اس جتصدير
-أع ال أج تشييد متنوعة.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الشقة   3 مدلم إقامة بوكار الطابق 
رقم 4  باب سكالة مراكش  - 40000 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
حدني  الداي�سي  مح د  الديد 
سرهم    00 بقي ة  حصة    .000   :

للحصة .
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

حدني  الداي�سي  مح د  الديد 

شقة  ب  ع ارة   4 س  جئام  عنوانه(ا) 

اسفي   46000  3 شارع أنان شكو 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

حدني  الداي�سي  مح د  الديد 

عنوانه(ا) جئام س 4 ع ارة ب شقة  3 

 46000 شارع أنان شكوري اسفي 

اسفي املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية ب راكش  بتاريخ - تحت رقم 
1180I

KAOUN

DATADAYS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAOUN

 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

DATADAYS شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

مدلم إقامة بوكار الطابق 3 الشقة 

رقم 4  باب سكالة مراكش - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 20833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   08

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DATADAYS
غرض الشركة بإيجاز : مواس البناء 

استي1اس ج تصدير 
اشغال البناء.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الشقة   3 مدلم إقامة بوكار الطابق 
 40000 4  باب سكالة مراكش -  رقم 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
حدني  الداي�سي  مح د  الديد 
سرهم    00 بقي ة  حصة    .000   :

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
حدني  الداي�سي  مح د  الديد 
شقة 3    B جئامD4تجزئة  عنوانه(ا) 
 46000 أنان الشقوري اسفي   QU

اسفي املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
حدني  الداي�سي  مح د  الديد 
شقة 3    B جئامD4تجزئة  عنوانه(ا) 
 46000 أنان الشقوري اسفي   QU

اسفي املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية ب راكش  بتاريخ - تحت رقم 

.-
  8 I

سامكو اجسيت ش.م.م

أطلس ميكانيك فيلتر
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي1 أديد للشركة

سامكو اجسيت ش.م.م
23 شارع الأي1جند اقامة 2000 
سالليم B الطابق 4 رقم 2  ، 
20100، الدار البيضاء املغرب

أطلس ميكانيك فيلت1  شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الهدى 
زنقة 1 ع ارة 273 املكازة 7 سيدي 

مومن  - 20000 الدار البيضاء  
املغرب.

تعيين مدي1 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36246 
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين  نون15  202   04 املؤرخ في 
أا   الديد(ة)  للشركة  أديد  مدي1 

مح د ك دي1 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 802993.

  82I

ELYX CONSULTING

OOTBOX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage n°10 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

OOTBOX شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي اممل 
 0 شارع 9  رقم 6  فدا  - 20130 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.30648 

الشريك  قرار  ب قت�سى 
أبريل  202  في  2  الوحيداملؤرخ 
مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 
  0.000 مبلغ رأس الها    OOTBOX
حي  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
 - فدا     6 رقم    9 شارع  اممل  0 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   20130

ل : نتيجة لتصفية جسية.

ج حدس مقر التصفية ب حي اممل 
 20130  - فدا    6 رقم    9 شارع   0 

الدار البيضاء املغرب. 
ج عين:

ج  رحو  نيد  كريم   الديد(ة) 
عنوانه(ا) حي اممل  0 شارع 9  رقم 
6  فدا 20130 الدار البيضاء املغرب 

ك صفي (ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي  202 تحت رقم 2 7803.
  83I

CABINET BENHASSAN SARL AU

BENJAKAL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

سرب خالد زنقة 43 رقم 1 ق.ج ، 
20440، الدارالبيضاء املغرب

BENJAKAL   شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : سرب 
الورسة زنقة 1  رقم     حي الحدني  

- 20230 البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.32 907

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
28 ف15اير  202 تقرر حل  املؤرخ في 
BENJAKAL   شركة ذات املدؤجلية 
  00.000 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي سرب 
الورسة زنقة 1  رقم     حي الحدني  
- 20230 البيضاء املغرب نتيجة لحل 

مدبق لشركة .
ج عين:

ج  بنجكال  الحدن    الديد(ة) 
ليدلدفة تجزئة الخزامي  عنوانه(ا) 
اجه 4 الطابق  0 الرقم 72   20232 
البيضاء املغرب ك صفي (ة) للشركة.



24655 الجريدة الرسميةعدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) 

ج  بنجكال  الحدين   الديد(ة) 
 439 بلوك  النج ة  سالب  عنوانه(ا) 
 20230 الحدني   الحي   2 4 رقم 
البيضاء املغرب ك صفي (ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
سرب  جفي  ف15اير  202   28 بتاريخ 
الورسة زنقة 1  رقم     حي الحدني  

- 20230 البيضاء املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 4 8026.

  84I

سوفت فابريك

سوفت فابريك
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سوفت فابريك
حي النور زنقة 7 رقم 78 سيدي 
عث ان الدارالبيضاء ، 20700، 

الدارالبيضاء املغرب
سوفت فابريك شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي النور 

زنقة 7 رقم 78 سيدي عث ان - 
20700 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1247 3

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   26
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : سوفت 

فابريك.
إستي1اس،   : غرض الشركة بإيجاز 
ج  امثواب  أنواع  أ يع  شراء  ج  بيع 

املبدة ج مدتلزماتها.

عنوان املقر االأت اعي : حي النور 
 - عث ان  سيدي   78 رقم   7 زنقة 

20700 الدارالبيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : يونس  الناجي  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  يونس  الناجي  الديد 

القاسر  عبد  شارع  املنزه  إقامة 
  02 رقم   20 ع   02 الصحراجي م س 

20600 الدارالبيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  يونس  الناجي  الديد 

القاسر  عبد  شارع  املنزه  إقامة 
  02 رقم   20 ع   02 الصحراجي م س 

20600 الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 969 4.

  81I

FIDUNEWS SARL A.U

PR ONE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUNEWS SARL A.U

 BD BAHMAD N°10 BELVEDERE

 CASABLANCA 220 ، 20300،

CASABLANCA MAROC

PR ONE شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 220 شارع 

باح اس بيلفدير  - 20300 الدار 

البيضاء املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 8 6  

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون15  202    7 املؤرخ في 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

مبلغ    PR ONE الوحيد  الشريك 

جعنوان  سرهم   10.000 رأس الها 

شارع باح اس   220 مقرها اإلأت اعي 

البيضاء  الدار   20300  - بيلفدير  

املدبق  الحل   : ل  نتيجة  املغرب  

للشركة .

 220 ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

 20300  - بيلفدير     باح اس  شارع 

الدار البيضاء املغرب . 

ج عين:

ج  الهداجي  إكرام   الديد(ة) 

زنقة  مكرر   43 رقم  عنوانه(ا) 

البيضاء  الدار   204 0 ملصامدة 

املغرب  ك صفي (ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 802844.

  86I

Trefle Conseil

RYMAL COMPANY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Trefle Conseil

 Angle Bd. Zerktouni et Rue

 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc

RYMAL COMPANY  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 19 شارع 

الزرقطوني، الطابق 6 الرقم 8  - 

20360 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

124417

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. RYMAL COMPANY
*البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالج لة جنصف بالج لة، الصابون، 
االستح ام  صابون  الشامبو، 

جمنتجات النظافة ؛
النظافة،  منتجات  *تدويق 

الج ال جالتج يل؛
جمنتجات  املعدات  *استي1اس 

النظافة جالج ال جالتج يل؛
الع ليات  أ يع  عام  *جبشكل 
أج  قانونية  كانت  سواء  نوع  أي  من 
اقتصاسية أج مالية أج منقولة أج غي1 
منقولة تتعلق بالغرض املذكور أعاله 
م اثلة  أخرى  أغراض  نفس  بأي  أج 
أج ذات صلة، بصفة أن تؤيد بشكل 
الذي  الهدف  غي1مباشر  أج  مباشر 
تدع0 الشركة إ 0 تحقيقه أج امتداسه 

أج تطويره. .
19 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
 -   8 الرقم   6 الطابق  الزرقطوني، 

20360 الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديدة غيثة قاسري :  800 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
الديد  سعد براسة امني ن :  200 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  قاسري  غيثة  الديدة 
سار   29 تجزئة ليليا بيتش فيال رقم 

بوعزة 27223 الدارالبيضاء املغرب.
امني ن  براسة  سعد  الديد 
كاليفورنيا  باب  إقامة  عنوانه(ا) 
طريق    4 ش  ط06  الزهور  ع ارة 

مكة  10 20 الدارالبيضاء املغرب.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

امني ن  براسة  سعد  الديد 

كاليفورنيا  باب  إقامة  عنوانه(ا) 

طريق    4 ش  ط06  الزهور  ع ارة 

مكة  10 20 الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 802778.

  87I

مكتب محاسبة

R. HZ SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب محاسبة

ع ارة  4 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 12004، 

الرشيدية املغرب

R. HZ SARL AU شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 31 

الطابق  الشقة   زاجية زنقة مح د 

القري ج زنقة عالل بن عبد هللا - 

12000 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 1479

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   24

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 R. HZ  : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

.SARL AU

اصالح ج   : غرض الشركة بإيجاز 

ميكانيك الديارات.

اصالح هياكل الديارات
بيع عجالت الديارات.

 31 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
زاجية زنقة مح د  الطابق  الشقة   
 - هللا  عبد  بن  عالل  زنقة  ج  القري 

12000 الرشيدية املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : ح زة  رشيدي  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  ح زة  رشيدي  الديد 
 168 رقم  الذهب  جاسي  تجزئة 

الرشيدية 12000 الرشيدية املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  ح زة  رشيدي  الديد 
 168 رقم  الذهب  جاسي  تجزئة 

الرشيدية 12000 الرشيدية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

سأن15  202 تحت رقم 2481.

  88I

مكتب محاسبة

R.H.S RENOVATION SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

مكتب محاسبة
ع ارة  4 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 12004، 

الرشيدية املغرب
  R.H.S RENOVATION SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 31 
الطابق 2الشقة   زاجية زنقة مح د 

القري ج زنقة عالل بن عبد هللا - 
12000 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 148 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   24

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 R.H.S  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

. RENOVATION SARL

معالجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعاسن

مصنع

استغالل املعاسن.
 31 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
زاجية زنقة مح د  2الشقة    الطابق 

 - هللا  عبد  بن  عالل  زنقة  ج  القري 

12000 الرشيدية املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد رشيدي ح زة :  100 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .

  : الديد رشيدي موالي اس اعيل 

100 حصة بقي ة 00  سرهم للحصة 

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ح زة  رشيدي  الديد 

 168 رقم  الذهب  جاسي  تجزئة 

الرشيدية 12000 الرشيدية املغرب.

اس اعيل  موالي  رشيدي  الديد 

رقم  الذهب  جاسي  تجزئة  عنوانه(ا) 

الرشيدية   12000 الرشيدية    1 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  ح زة  رشيدي  الديد 

 168 رقم  الذهب  جاسي  تجزئة 

الرشيدية 12000 الرشيدية املغرب

اس اعيل  موالي  رشيدي  الديد 

رقم  الذهب  جاسي  تجزئة  عنوانه(ا) 

الرشيدية   12000 الرشيدية    1 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

سأن15  202 تحت رقم 2486.

  89I

سامكو اجسيت ش.م.م

كزبالنكا فين أغت
فسخ عقد تديي1 حر مصل تجاري 

(امشخاص املعنويون)

فسخ عقد تديي1 حر مصل تجاري
كزبالنكا فين أغت

ب قت�سى  الج ع العام االستثنائي 
ش.م.م  أغت  فين  كزبالنكا  لشركة 
 47  : ب  االأت اعي  مقرها  الكائن 
زنقة أيت آجرير سيدي بليوط أنفا  - 
20000  الدار البيضاء   املغرب املؤرخ 

في 27 ف15اير 2 20 تقرر مايلي:
فسخ عقد التديي1 الحر لألصل   
أيت  زنقة   47  : ب  الكائن  التجاري 
  20000  - أنفا  بليوط  سيدي  آجرير 
املوقع من   ، املغرب  البيضاء   الدار 
أغت  فين  كزبالنكا  شركة  طرف 
لألصل  مالكة  بصفتها   : ش.م.م 
التجاري ج شركة بيجو سج بيي ش.م.م 

بصفتها مدي1ة حرة.

  90I

HTA CONSEIL

NEGOCE BOVINS IMPORT-
EXPORT  N.B.I.E

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

HTA CONSEIL
ملتقى شارع مح د الخامس جشارع 

ألبي1 امجل الطابق الدابع مكتب 
رقم 709 -، 20060، الدار البيضاء 

املغرب
NEGOCE BOVINS IMPORT-
EXPORT  N.B.I.E شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 19 شارع 
الزرقطوني الطابق    املكتب رقم 
32 - 20360  الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

124701

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   21

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

NEGOCE BOVINS IMPORT-

.EXPORT  N.B.I.E

البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركات)  بين  (التجارة  بالج لة 

للحيوانات الحية.

املتاأرة بالج لة لل وا�سي الحية 

املغرب  ساخل  نقل  أصنافها  بج يع 

جخارأه.

االستي1اس جالتصدير

الزراعية  املعدات  أ يع  تجارة 

جنشاط املزرعة..

19 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

رقم  املكتب  الطابق     الزرقطوني 

32 - 20360  الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

00.000,00  سرهم، مقدم كالتا ي:

 400   : الديد بوفتاس الحدين 

حصة بقي ة 00,00  سرهم للحصة .

الديد بوفتاس مح د أمين :  300 

حصة بقي ة 00,00  سرهم للحصة .

 300   : مريم   الصابري  الديدة 

حصة بقي ة 00,00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد بوفتاس الحدين عنوانه(ا) 

سجار الشكة الداحل  00 26 برشيد 

املغرب.

أمين  مح د  بوفتاس  الديد 

لوندرجميد  م ر   27 عنوانه(ا) 

الدارالبيضاء   20390 طونطوفيل 

املغرب.

الديدة الصابري مريم عنوانه(ا) 
زنقة   9 شقة  الدعاسة  إقامة   26
 20410  2 فيل  فرانس  يوليوز   9

الدارالبيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
أمين  مح د  بوفتاس  الديد 
لوندرجميد  م ر   27 عنوانه(ا) 
الدارالبيضاء   20390 طونطوفيل 

املغرب
الديدة الصابري مريم عنوانه(ا) 
زنقة   9 شقة  الدعاسة  إقامة   26
 20410 فيل   فرانس  يوليوز   9

الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 803024.
  9 I

EL ADARISSA COSEILS SARL

MADHAR LISAKAN
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

EL ADARISSA COSEILS SARL
 BD HASSAN 2 IMM SALWA N4

 2EME ETAGE  BENI MELLAL
 BENI MELLAL، 23000، BENI

MELLAL MAROC
MADHAR LISAKAN شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي  حي مظهر 
تجزئة بدتان بلوك   رقم 3 طابق 
سفلي بني مالل 0 230 بني مالل 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 03 9

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت  نون15  202   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :
صاليح  صالح  (ة)  الديد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   2.210
(ة)  الديد  لفائدة   حصة   4.100
نون15   22 بتاريخ  مهي1ي   املولوسي  

.202 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 30 نون15 

 202 تحت رقم 203 .

  92I

ARROUBAIA IMPORT EXPORT

حامو دي ار
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ARROUBAIA IMPORT EXPORT

 HAY ENNASSR RUE 13 N°4. ،

90000، TANGER MAROC

حامو سي ار شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

مدنانة تحت امر�سي تجزئة 6989 

امام سوق القرب  - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 0026 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   20 9 شتن15   09

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

حامو   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

سي ار.

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة البناء .

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 6989 تجزئة  امر�سي  تحت  مدنانة 

طنجة   90000  - امام سوق القرب  

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 30.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد الفيزا زي مح د      :  10  

حصة بقي ة 1.000  سرهم للحصة .

الديد الفيزا زي حدن      :  10  
حصة بقي ة 1.000  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
مح د       زي  الفيزا  الديد 
االساري  حي  حوزي  عين  عنوانه(ا) 

000 9 شفشاجن املغرب.
حدن       زي  الفيزا  الديد 
االساري  حي  حوزي  عين  عنوانه(ا) 

000 9 شفشاجن املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الديد الفيزا زي مح د    عنوانه(ا) 
 9 000 االساري  حي  حوزي  عين 

شفشاجن املغرب
حدن       زي  الفيزا  الديد 
االساري  حي  حوزي  عين  عنوانه(ا) 

000 9 شفشاجن املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن15   20 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9 20 تحت رقم 226314.
  93I

PLURIDIS

LUMAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي1 أديد للشركة

PLURIDIS
تقاطع شارع بئ1 أنزران ج زنقة القائد 
امشطر ع ارة ربح A، الطابق الرابع، 
الشقة رقم 6  - املعاريف ، 20370، 

الدار البيضاء املغرب
LUMAR  شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي املنطقة 
الصناعية طريق تطوان  - 90070 

طنجة املغرب.
تعيين مدي1 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 6309

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 29 أكتوبر  202 تم تعيين 
الديد(ة)  للشركة  أديد  مدي1 
TELELIS KONSTANTINOS ك دي1 

جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي1.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15   03 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 248117.

  94I

نورة

DACTEL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

نورة

هيالنة سرب املجاط رقم 7  مراكش 

، 40030، مراكش املغرب

DACTEL شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب رقم 

ب 4  إقامة فجوة شارع الحدن 

الثاني طريق الصويرة كليز  - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2084 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  نون15  202   21

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DACTEL

*منشط   : غرض الشركة بإيجاز 

تجاري ج خدمات اإلتصاالت 

* بيع منتجات جلوازم اإلتصال

جسيط في بيع منتجات جلوازم   *

اإلتصال

جلوازم  الكت1جنية  معدات  بيع   *

اإلتصال

* تدويق، اإلست1اس جالتصدير.

مكتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم ب 4  إقامة فجوة شارع الحدن 

الثاني طريق الصويرة كليز  - 40000 

مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

00.000,00  سرهم، مقدم كالتا ي:

000.  حصة  الديد زركان زيد :  

بقي ة 00  سرهم للحصة .

بقي ة    000  : الديد زركان زيد 

00  سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  زيد  زركان  الديد 
رقم    1 ع ارة   2 ب سكالة  املدي1ة   

   40000 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  زيد  زركان  الديد 
رقم    1 ع ارة   2 ب سكالة  املدي1ة   

   40000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15   02 بتاريخ  التجارية ب راكش  

 202 تحت رقم 30221 .

  91I

مدتأمنة سامي لل حاسبة

 STE NAJM MILOUD SOUSS
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مدتأمنة سامي لل حاسبة

حي مي ونة رقم 11 بلوك 4 الطابق 

امجل بني مالل ، 23004، بني مالل 

املغرب

 STE NAJM MILOUD SOUSS

SARL AU شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي  الطابق 

الثاني تجزئة املدي1ة 3 رقم 89  - 

23000 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2 83

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    0

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 NAJM MILOUD SOUSS SARL

.AU

تاأر   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعشاب بالتقديط أج شبه بالج لة.

لوازم  أج  أسجات  في  تاأر   -

الصيدلية.

للعناية  مؤسدة  امتالك   -

بالج ال..

الطابق    : عنوان املقر االأت اعي 
 -   89 رقم   3 املدي1ة  تجزئة  الثاني 

23000 بني مالل املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : ازريكو   أح د  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ازريكو   أح د  الديد 

الهدى  حي   83 رقم  بغداس  شارع 

23020 بني مالل املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  ازريكو   أح د  الديد 

الهدى  حي   83 رقم  بغداس  شارع 

23020 بني مالل املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 21 نون15 

 202 تحت رقم 97  .

  96I

MC CONCEPT

MC CONCEPT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MC CONCEPT
3  زنقة اح د املجاطي اقامة لزالب 
الطابق امجل رقم 8. ، 20310، الدار 

البيضاء املغرب
MC CONCEPT  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 3  زنقة 
اح د املجاطي اقامة لزالب الطابق 
امجل رقم 8. - 20310 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
122603

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  ماي  202     
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 MC  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. CONCEPT
تخطيط   : غرض الشركة بإيجاز 
املع ارية  الهندسة   - املداحات 

جتص يم املنتجات جالرسومات.
زنقة    3  : عنوان املقر االأت اعي 
اح د املجاطي اقامة لزالب الطابق 
امجل رقم 8. - 20310 الدار البيضاء 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : الديد املهدي الشاجي 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
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الديد املهدي الشاجي عنوانه(ا) 

بئ1 الرامي الشرقية رقم  4  4090   

القنيطرة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد املهدي الشاجي عنوانه(ا) 

   4090 بئ1 الرامي الشرقية رقم  4 

القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

  6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم  80016.

  97I

PLANETY SARL

بالنيتي
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PLANETY SARL

 DR LABDOUA  AV EL

 MOUAHIDINE RUE 18 NR

 4255 TEMSIA AIT MELOUL

 DR LABDOUA  AV EL

 MOUAHIDINE RUE 18 NR

 4255 TEMSIA AIT MELOUL،

86602، AGADIR MAROC

بالنيتي شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

البدجع شارع املوحدين زنقة 8  رقم 

4211 الت دية ايت ملول - 86602 

اكاسير  املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

24871

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون  سأن15  202   03

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : بالنيتي.

التجاراة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التصدير،  ج  االست1اس   ، االلكت1جنية 

التدويق الرقمي.

سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 
8  رقم  البدجع شارع املوحدين زنقة 

 86602  - الت دية ايت ملول   4211

اكاسير  املغرب .

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  خربوش  أ ال  الديد 

زنقة  املوحدين  شارع  البدجع  سجار 
ملول  ايت  الت دية   4211 رقم    8

86602 اكاسير املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  خربوش  أ ال  الديد 

زنقة  املوحدين  شارع  البدجع  سجار 
ملول  ايت  الت دية   4211 رقم    8

86602 اكاسير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15    2 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

 202 تحت رقم 2496.

  98I

CITY MANAGEMENT HOUSE S.A.R.L

AFTAS NEGOCE

S.A.R.L AU 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CITY MANAGEMENT HOUSE

S.A.R.L

 N°394 LOT 4 AV ALA AKABA ،

440000، ESSAOUIRA MAROC

  (AFTAS NEGOCE S.A.R.L (AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مدتوسع 

سجار اكرجج سيدي أح د الدايح - 

44000  الصويرة  املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   08

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 AFTAS : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

. (NEGOCE S.A.R.L (AU

: مقاجل في  غرض الشركة بإيجاز 

اللوازم  املختلفة;بيع  البناء  أع ال 

املكتبية;التجارة.

: مدتوسع  عنوان املقر االأت اعي 

 - الدايح  اكرجج سيدي أح د  سجار 

44000  الصويرة  املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : الديد إبراهيم اموكاي 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد إبراهيم اموكاي عنوانه(ا) 

الدايح  أح د  سيدي  اكرجج  سجار 

الصويرة 44000  الصويرة  املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد إبراهيم اموكاي عنوانه(ا) 

الدايح  أح د  سيدي  اكرجج  سجار 

الصويرة 44000  الصويرة  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

سأن15  202 تحت رقم 426.

  99I

«N. AMAR AUDIT & CONSULTING «N2AC

BELLA VII
إعالن متعدس القرارات

 N. AMAR AUDIT &
«CONSULTING «N2AC

 GHANDI MALL, BD GHANDI,
 IMM 7, APPRT 5 MAARIF

 EXTENSION ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BELLA VII «شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: الطابق 
الدفلي ، بلوك أ7 (النخيل 7) ، رقم 
4   ، مركب النخيل، طنجة البالية  

- - طنجة املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 223 3

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 1  يونيو  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل0  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
تحويل املقر االأت اعي الحا ي  مايلي: 
للشركة من: «طنجة ـ   زنقة الحرية» 
إ 0  « طنجة - الطابق الدفلي ، بلوك 
مركب   ،    4 رقم   ،   (7 (النخيل  أ7 

النخيل، طنجة البالية
قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 
اإلنعاش   » إ 0  تغيي1 نشاط الشركة 

العقاري بكافة أشكاله» 
قرار رقم 3: الذي ينص عل0 مايلي: 
 SOCIETE  : تغيي1 تد ية الشركة من
  CIVILE IMMOBILIERE BELLA VII

BELLA VII  0 ا
قرار رقم 4: الذي ينص عل0 مايلي: 
تغيي1 الشكل القانوني للشركة من : « 
شركة   » إ 0    » شركة عقارية مدنية 
ذات املدؤجلية املحدجسة « جفي ا يلي 
موأز لخصائصها: تد ية الشركة  : 
غرض الشركة بإيجاز:   ,  BELLA VII
املقر  عنوان   , العقاري  اإلنعاش 
بلوك   ، الطابق الدفلي   : االأت اعي 
مركب   ،    4 رقم   ،  (7 (النخيل  أ7 
النخيل، طنجة البالية ـ طنجة   , املدة 
التي تأسدت من أألها الشركة : 90 
  10.000 الشركة:  رأس ال   , سنة  
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سرهم، مقدم كالتا ي:  الديد الحبيب 

الغراري : 870 حصة /  الديد اح د 

الغراري : 80  حصة /  الديد مح د 

الغراري : 10  حصة  / الديد ح زة 

الغراري : 10  حصة /  الديدة زينب 

بناني اس رس : 10 حصة /  الديدة 

   / حصة   10  : اس رس  بناني  غيثة 

الديدة أس اء صوفيا  بناني  اس رس 

: 10 حصة . كل حصة قي تها 00   سر

هم.                                                                            

قرار رقم 1: الذي ينص عل0 مايلي: 

تعيين الديد مح د الغراري القاطن 

،إقامة باي أنفا سيدي عبد   9  : ب 

الدار   20000 أنفا  الرح ن البيضاء 

ح زة  الديد  ج  املغرب  البيضاء 

بفيال سلوان زنقة  الغراري القاطن  

الدار البيضاء   20000 ط اريس أنفا 

املغرب ، ك دي1ين للشركة.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم من   إ 0 38: الذي ينص 

النظام  نص  اعت اس   مايلي:  عل0 

امسا�سي للشركة ، ماسة ماسة، ثم في 

مج له.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   30 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 248447.

 200I

 ETUDE MAÎTRE ABDELHAKIM EL HARRAKI

NOTAIRE

STUDENT HOUSE SETTAT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 ETUDE MAÎTRE ABDELHAKIM

EL HARRAKI NOTAIRE

 RUE ANTAKI RESIDENCE

 AL OUMAM ETG 3 N 25

 RUE ANTAKI RESIDENCE AL

 OUMAM ETG 3 N 25، 90000،

TANGER MAROC

 STUDENT HOUSE SETTAT

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 
امنطاكي إقامة اممم 2 الطابق 4 

رقم  3 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22447
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   24
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.STUDENT HOUSE SETTAT
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقارات
بناء اإلقامات الجامعية ج تديي1ها 

أج كراءها .
زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
امنطاكي إقامة اممم 2 الطابق 4 رقم 

 3 - 90000 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 T. Abaakil الشركة  
Investments   :  4.500 حصة بقي ة 

00  سرهم للحصة .
 TwentyOne Holding الشركة 
Company  :  500 حصة بقي ة 00  

سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
   T. Abaakil Investments  الشركة
زنقة امنطاكي إقامة اممم  عنوانه(ا) 
امنطاكي  زنقة  رقم  3   4 الطابق   2
رقم  3   4 الطابق   2 اممم  إقامة 

طنجة املغرب.
 TwentyOne Holding الشركة 
Company  عنوانه(ا) زنقة امنطاكي 
إقامة اممم 2 الطابق 4 رقم  3 زنقة 
امنطاكي إقامة اممم 2 الطابق 4 رقم 

 3 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مدي1ي الشركة:

 M. TAHA ABAAKIL الديد 
زنقة امنطاكي إقامة اممم  عنوانه(ا) 
طنجة   90000 رقم  3   4 الطابق   2

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن15   03 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 248189.

 20 I

ملياء الحي1ش

 SOCIETE ETTAJELEC
SARLAU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ملياء الحي1ش
رقم 4 تجزئة ع ار ، 24310، سيدي 

بنور املغرب
 SOCIETE ETTAJELEC SARLAU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 06 طابق 2 
شارع عالل بن عبد هللا سيدي بنور 

سيدي بنور 24310 سيدي بنور 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32  

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   26
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE ETTAJELEC SARLAU
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 TRAVAUX D’ELECTRICITE ET DE

. PLOMBERIE

عنوان املقر االأت اعي : 06 طابق 
سيدي  هللا  عبد  بن  عالل  شارع   2
بنور سيدي بنور 24310 سيدي بنور 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

0.000.000  سرهم، مقدم كالتا ي:
  .000   : عزيز  التجاني  الديد  

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  عزيز  التجاني  الديد  
بنور  سيدي  بالفاطمي  اعزيب  سجار 

24310 سيدي بنور املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
عنوانه(ا)  عزيز  التجاني  الديد  
بنور  سيدي  بالفاطمي  اعزيب  سجار 

24310 سيدي بنور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بنور   بديدي  االبتدائية 

سأن15  202 تحت رقم 4013.
 202I

MSEFER & ASSOCIES

 MSEFER & -مسفر و شركائه
ASSOCIES

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تحويل املقر االأت اعي للشركة

MSEFER & ASSOCIES
شارع ابن سينا ، 20380،    88

الدار البيضاء املغرب
 MSEFER & -مدفر ج شركائه

ASSOCIES  شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 19  شارع 
يعقوب املنصور  - 20026 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4174 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 1  سأن15 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 - املنصور   يعقوب  شارع    19»
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إ 0  املغرب»  البيضاء  الدار   20026

الدار   202 0  - «88 شارع ابنو سينا 

البيضاء  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ف15اير  202 تحت رقم 764471.

 203I

MULTI ASSISTANCE SARL

NORTH HILLS INVEST

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

MULTI ASSISTANCE SARL

  7RUE MOUSSA IBN

 NOUSSAIR 2° ETAGE N°31 ،

90020، TANGER MAROC

NORTH HILLS INVEST  شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

تارجسنت مج ع ابراج طنجة بلوك 6 

مكتب رقم 3  مكرر - 90000 طنجة 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.991 3

الشريك  قرار  ب قت�سى 

الوحيداملؤرخ في 0  نون15  202 تقرر 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 

 NORTH الوحيد  الشريك  ذات 

رأس الها  مبلغ     HILLS INVEST

مقرها  جعنوان  سرهم    00.000

مج ع  تارجسنت  شارع  اإلأت اعي 

  3 مكتب رقم   6 ابراج طنجة بلوك 

90000 طنجة املغرب نتيجة   - مكرر 

ل : ركوض تجاري نتيجة الجائحة .

شارع  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

 6 تارجسنت مج ع ابراج طنجة بلوك 

مكتب رقم 3  مكرر - 90000 طنجة 

املغرب. 

ج عين:
ج  اجلحاج  س ي1   الديد(ة) 
طنجة   90000 طنجة  عنوانه(ا) 

املغرب ك صفي (ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل0  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 
شارع تارجسنت مج ع ابراج طنجة   :

بلوك 6 مكتب رقم 3  مكرر
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون15    6 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 0028 .
 204I

GESTION ALJANOUB

ISKEAB COMPAGNY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي الدعاسة ع ارة رقم 
2 الطابق الثالث العيون ، 70000، 

العيون املغرب
ISKEAB COMPAGNY شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

موالي رشيد حي الدالم رقم 6 3 
بوأدجر - 000 7 بوأدجر املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3920 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    0
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ISKEAB COMPAGNY
 , إنتاج    : بإيجاز  الشركة  غرض 
 , الحلوب  امبقار  تربية   , استي1اس 
موزعي   , جاملاشية  العجول  تد ين 
املنتجات الزراعية , استي1اس , تدويق 
املنتجات النباتية العضوية جمنتجات 

الث1جة الحيوانية ....

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 3 6 رقم  الدالم  حي  رشيد  موالي 

بوأدجر - 000 7 بوأدجر املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  : الديد اسحاق كبي1 عبد الدائم 
100 حصة بقي ة 00  سرهم للحصة 

.
الديدة بلخراز اكرام :  100 حصة 

بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الدائم  عبد  كبي1  اسحاق  الديد 
الوفاق    68 رقم  أ  بلوك  عنوانه(ا) 
الك15ى بندركاج أكاسير 4 800  أكاسير 

املغرب.
عنوانه(ا)  اكرام  بلخراز  الديدة 
انزكان  تراست   06 الرقم  النور  حي 

86311  أكاسير املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:
الدائم  عبد  كبي1  اسحاق  الديد 
الوفاق    68 رقم  أ  بلوك  عنوانه(ا) 
الك15ى بندركاج أكاسير 4 800  أكاسير 

املغرب
عنوانه(ا)  اكرام  بلخراز  الديدة 
انزكان  تراست   06 الرقم  النور  حي 

86311  أكاسير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 03 سأن15 

 202 تحت رقم 3700/2021.
 201I

amics tex

دلفي سلفر
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي1 نشاط الشركة

amics tex
 Rue Yacoub El Mansou 1er 2
etage ، 90000، tanger maroc

سلفي سلفر شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد
 B   جعنوان مقرها االأت اعي

 KISARIAT JAWHARA RUE 12

 EMSALLAH ET 1 MA 38 - 90000

.tanger maroc

تغيي1 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  8129

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في  2 أكتوبر  202 تم تغيي1 

 Import Export» نشاط الشركة من

 de Bijouterie en Argent et en Or

 Import et export des bijoux» 0 إ »

.«en OR et en Argent

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15   02 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 248104.

 206I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

«NIKSTIR»

إعالن متعدس القرارات

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

«NIKSTIR» «شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: 1، تجزئة 

النجد، الطابق الثاني، - 24000 

الجديدة املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 1377

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 نون15  202

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل0  ينص  الذي  رقم  :  قرار 

جتصفية  حل  عل0  املصاسقة  مايلي: 

الشركة «NIKSTIR» شركة محدجسة 

جعين  جحيد  شريك  ذات  املدؤجلية 

ك صفي  ريحان  مح د  الديد 

التصفية  مكان  عين  ك ا  للشركة 

الطابق  النجد،  تجزئة  بالعنوان:1، 

الثاني، الجديدة
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جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل0  ينص  الذي  رقم  3:  بند 

جتصفية  بحل  الخاص  البند  مايلي: 

الشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  0  بالجديدة   االبتدائية 

سأن15  202 تحت رقم 1 272.

 207I

idaraty

DOUJA LOGISTICS

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

idaraty

 rue tarik ibn ziad n)105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،

tanger maroc

DOUJA LOGISTICS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي النهضة 

264  الزنقة  9 رقم 2 الطابق 2 

الرقم 3 - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 0999 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت  شتن15  202    4 في  املؤرخ 

املصاسقة عل0 :

النور   عبد  (ة)  الديد  تفويت 

حصة اأت اعية من   100 خرشاف 

أصل 000.  حصة لفائدة  الديد (ة) 

شتن15    4 بتاريخ  بوسيكوك  ياسين 

.202 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

سأن15  بتاريخ  0  بطنجة   التجارية 

 202 تحت رقم 0167 .

 208I

MOUSSAOUI MOHAMED

CONCEPT IMMO HAF
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

MOUSSAOUI MOHAMED
 N 401 LOT ASSANAWBAR ،

53100، AZROU MAROC
CONCEPT IMMO HAF شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 64  
حي ميشليفن 2 احداف - 00 13 

ازرج املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 673
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202   24
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CONCEPT IMMO HAF
بإيجاز  الشركة  غرض 
 TRAVAUX DIVERS/  :
OUCONSTRUCTION 2/
PROMOTEUR IMMOBILIER 3/

.NEGOICIANT
عنوان املقر االأت اعي : رقم 64  
 13 00  - احداف   2 ميشليفن  حي 

ازرج املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 100   : حفياني  توفيق  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
 100   : حفياني  ياسين  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  حفياني  توفيق  الديد 
احداف   2 ميشليفن  حي    64 رقم 

00 13 ازرج املغرب.

عنوانه(ا)  حفياني  ياسين  الديد 

احداف   2 ميشليفن  حي    64 رقم 

00 13 ازرج املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  حفياني  توفيق  الديد 

احداف   2 ميشليفن  حي    64 رقم 

00 13 ازرج املغرب

عنوانه(ا)  حفياني  ياسين  الديد 

احداف   2 ميشليفن  حي    64 رقم 

00 13 ازرج املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15   03 بتاريخ  بازرج   االبتدائية 

 202 تحت رقم 402.

 209I

excofi

M2S TRAV
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

excofi

الشق 3 ع ارة لحبابي شارع الجوالن 

ليدج فاس ، 000 3، فاس املغرب

M2S TRAV شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 

الكريم الخطابي ع ارة بن مو�سى 

الكواش الطابق الثاني - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7033 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون  أكتوبر  202    1

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 M2S  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.TRAV

مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

// البناء  أج  املختلفة  امشغال  في 

لحداب  البضائع  نقل  التجارة// 

الغي1.

عنوان املقر االأت اعي : شارع عبد 

مو�سى  بن  ع ارة  الخطابي  الكريم 

الكواش الطابق الثاني - 30000 فاس 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 334   : ح يد  االسري�سي  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

 333   : مح د  االسري�سي  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

 333   : أنس  االسري�سي  الديد 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد االسري�سي ح يد عنوانه(ا) 

عين  املاء  رأس  االزسهار  تعاجنية 

الشقف موالي يعقوب  30000 فاس 

املغرب.

الديد االسري�سي مح د عنوانه(ا) 

االزسهارعين  تعاجنية  بالنجي  سجار 

الشقف موالي يعقوب  30000 فاس 

املغرب.

عنوانه(ا)  أنس  االسري�سي  الديد 

االزسهارعين  تعاجنية  بالنجي  سجار 

الشقف موالي يعقوب  30000 فاس 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد االسري�سي ح يد عنوانه(ا) 

عين  املاء  رأس  االزسهار  تعاجنية 

الشقف موالي يعقوب  30000 فاس 

املغرب

الديد االسري�سي مح د عنوانه(ا) 

االزسهارعين  تعاجنية  بالنجي  سجار 

الشقف موالي يعقوب  30000 فاس 

املغرب.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 202 تحت رقم 1231.

 2 0I

BOUSTTA ZAKARIA

طالو إمو
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

BOUSTTA ZAKARIA

 CASABLANCA ، 22000،

CASABLANCA MAROC

طالو إمو شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي  6 شارع 

الالياقوت ج مصطفى املعني طابق 

التاني الرقم 62  6 شارع الالياقوت 

ج مصطفى املعني طابق التاني 

الرقم 62 الدارالبيضاء 20000 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

124637

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  نون15  202    1

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

طالو   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

إمو.

غرض الشركة بإيجاز : البناء.

عنوان املقر االأت اعي :  6 شارع 

طابق  املعني  مصطفى  ج  الالياقوت 

التاني الرقم 62  6 شارع الالياقوت ج 

مصطفى املعني طابق التاني الرقم 62 

الدارالبيضاء   20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  امغار  مح د  الديد 

الغالم  أهل  س  شطر   2 سالم 

الدارالبيضاء   20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

الحيان عنوانه(ا)  الديد حدناء 

الغالم  أهل  س  شطر   2 سالم 

الدارالبيضاء   20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  امغار  مح د  الديد 

الغالم  أهل  س  شطر   2 سالم 

الدارالبيضاء   20000 الدارالبيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 803003.

 2  I

FIDUCIAIRE KHALID

STE ZELLOFI IMPORT-
EXPORT

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

FIDUCIAIRE KHALID

 RUE DE BERKANE ، 60000، 4 

OUJDA MAROC

 STE ZELLOFI IMPORT-EXPORT

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة(في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي    زنقة 
راس عصفور - جأدة - 60000 

جأدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 8  9

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون15  202   01 املؤرخ في 

 STE شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

ZELLOFI IMPORT-EXPORT  مبلغ

جعنوان  سرهم    00.000 رأس الها   

راس  زنقة  اإلأت اعي     مقرها 

جأدة   60000  - جأدة   - عصفور 

املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق الهدف 

التجاري.

زنقة  ج حدس مقر التصفية ب    

راس عصفور - جأدة - 60000 جأدة 

املغرب. 

ج عين:

ج  الزلوفي  مي ون   الديد(ة) 

 - عصفور  راس  زنقة  عنوانه(ا)    

جأدة 60000 جأدة املغرب ك صفي 

(ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل0 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون15   22 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

 202 تحت رقم 4004.

 2 2I

BOUSTTA ZAKARIA

الفوإمو
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

BOUSTTA ZAKARIA

 CASABLANCA ، 22000،

CASABLANCA MAROC

الفوإمو شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 28  

زنقة العرعر  28  زنقة العرعر 

الدارالبيضاء 20000 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

124631

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم  نون15  202    2

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

الفوإمو.

غرض الشركة بإيجاز : البناء.

  28  : االأت اعي  املقر  عنوان 
العرعر  زنقة    28 العرعر   زنقة 

الدارالبيضاء   20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد املعطي الرافعي عنوانه(ا) 

الغالم  أهل  س  شطر   2 سالم 

الدارالبيضاء   20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد املعطي الرافعي عنوانه(ا) 

الغالم  أهل  س  شطر   2 سالم 

الدارالبيضاء   20000 الدارالبيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن15  202 تحت رقم 803002.

 2 3I

CAFIGEC

SKY COMPAGNIE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

 SKY COMPAGNIE
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شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 زنقة 

مرس الدلطان الشقة 3 الطابق   - 

00 20 لدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

123919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  نون15  202   0 

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 SKY  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.COMPAGNIE

غرض الشركة بإيجاز : - الدراأات 

جالدراأات النارية 

- قطع غيار أج ملحقات للدراأات 

أج الدراأات النارية

- استي1اس جتصدير

زنقة   26  : عنوان املقر االأت اعي 

مرس الدلطان الشقة 3 الطابق   - 

00 20 لدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  .000   : بايدار  سهام  الديدة 

حصة بقي ة 00  سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بايدار  سهام  الديدة 

مارس حي امندلس      2 شارع   149

00 20 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

عنوانه(ا)  بايدار  سهام  الديدة 

مارس حي امندلس      2 شارع   149

00 20 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون15  202 تحت رقم 18 802.

 2 4I

WAY CONSEIL

 LABORATOIRE MAROCAIN

 DES ESSAIS ET CONTROLE

LMEC

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

 ذات الشريك الوحيد

تحويل املقر االأت اعي للشركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 LABORATOIRE MAROCAIN

 DES ESSAIS ET CONTROLE

 ((LMEC

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل 

  أزء x› 07‹ رقم 71 ت نصورت 

مراكش - 40300 مراكش  املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.  67 3

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 09 نون15  202 تم  تحويل  

للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

 71 رقم   ’x’  07 أزء  «محل    من 

ت نصورت مراكش - 40300 مراكش  

شقة  االجل   «الطابق  إ 0  املغرب» 

رقم -  10 تجزئة م عزجزية - منطقة 

0  40 مراكش     - الصناعية مراكش 

املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15   03 بتاريخ  التجارية ب راكش  

 202 تحت رقم 30278 .

 2 1I

CLEAR ACCOUNTING NETWORK

يوسايم كوندت1يكديون 

 YOUSAYM -

CONSTRUCTIONS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CLEAR ACCOUNTING

NETWORK

 N°70 COMPLEXE SOUSS

 RUE DU SOUK QUARTIER

 INDUSTRIEL AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

يوسايم كوندت1يكديون - 

 YOUSAYM CONSTRUCTIONS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 4، 

الطابق الرابع ع ارة اإلسري�سي، ف م 

6  ملحق املسجد الكبي1، الداخلة، 

أكاسير. - 80000 اكاسير املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

49689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم  نون15  202   01

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : يوسايم 

 YOUSAYM  - كوندت1يكديون 

.CONSTRUCTIONS

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

 ،4 رقم   : املقر االأت اعي  عنوان 

الطابق الرابع ع ارة اإلسري�سي، ف م 

الداخلة،  ملحق املسجد الكبي1،    6

أكاسير. - 80000 اكاسير املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

000.000.  سرهم، مقدم كالتا ي :

  0000  : أبار  يوسف  الديد 

بقي ة 00  سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد يوسف أبار عنوانه(ا) زنقة 

بواركان  مبارك  سرب   29 رقم   193

اكاسير 80000 اكاسير املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي1ي الشركة:

الديد يوسف أبار عنوانه(ا) زنقة 

بواركان  مبارك  سرب   29 رقم   193

اكاسير 80000 اكاسير املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن15  بتاريخ  0  باكاسير   التجارية 

 202 تحت رقم 07478 .

 2 6I

اءت انية عبد الرحيم

CASH BLACK IRIS
إعالن متعدس القرارات

اءت انية عبد الرحيم

زنقة أبو العالء املعري حي الوحدة 

رقم 9 ، 1000 ، الخ يدات املغرب

 CASH BLACK IRIS

«شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

 ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: سجار 

أيت عال أيت مهدي الصفاصيف  - 

1000  الخ يدات

 املغرب
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«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.29 8 

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

تم اتخاذ  نون15  202   22 املؤرخ في 

القرارات التالية : 

عل0  ينص  الذي  رقم  :  قرار 

الشركة  حصص  أ يع  بيع  مايلي: 

الديد  حصة من طرف    000 جهي 

الديد  لفائدة  اس اعيل  حضران 

صاسقي عبد الكريم الشريك الوحيد 

الجديد في الشركة .

قرار رقم 2: الذي ينص عل0 مايلي: 

إستقالة مدي1 الشركة القديم الديد 

الديد  ،جتعيين  اس اعيل  حضران 

جطنيته  رقم  الكريم  عبد  صاسقي 

X407667 ك دي1 أديد للشركة.

قرار رقم 4: الذي ينص عل0 مايلي:

تحيين النظام امسا�سي للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية : 

عل0  ينص  الذي   :06 رقم   بند 

جهي  الشركة  حصص  أ يع  مايلي: 

000  حصة في ملكية الديد : صاسقي 

عبد الكريم.

عل0  ينص  الذي   : 7 رقم  بند 

مايليي:

 تديي1 الشركة من طرف الديد : 

صاسقي عبد الكريم.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالخ يدات   االبتدائية 

سأن15  202 تحت رقم 312 .

 2 7I
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املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 73/ 202

حداب رقم : 4246

الطرف امجل :

م ثلها   NABIL VOYAGE شركة 

بطاقة  رقم  سقيفي  نبيل  القانوني 

مغربي   A338 63 التعريف الوطنية 

الجندية.

الطرف الثاني :

اح د بناني رقم بطاقة التعريف 

الوطنية C290631 مغربي الجندية.

امشغال   : التجاري  امصل 

املختلفة.

شارع   429 الرباط   : العنوان 

أكدال   47 الحدن الثاني محل رقم 

الرباط.
رقم السجل التجاري : 91147.

ب صلحة  التعرضات  جستقبل 

التجارية  باملحك ة  التجاري  السجل 

 ( 1) بالرباط إ 0 غاية خ دة عشر 

يوما من صدجر اإلعالن الثاني.

النشرة امج 0
رئيس مصلحة السجل التجاري

19 مكرر

املحك ة التجارية بالرباط

ملف رقم : 74/ 202

حداب رقم : 4214

الطرف امجل :
بطاقة  رقم  املحيط،  عائشة 

 A 31120  : الوطنية  التعريف 

مغربية الجندية.

الطرف الثاني :
بطاقة  رقم  املحيط،  مليكة 

 A603097  : الوطنية  التعريف 

مغربية الجندية.

 16690 رقم  التجاري  امصل 

املواس  لبيع  محل  التجاري  نشاطها 

الغذائية.
العنوان : زنقة موحا اجح و زياني 

رقم 0 .

ب صلحة  التعرضات  جستقبل 
التجارية  باملحك ة  التجاري  السجل 
 ( 1) بالرباط إ 0 غاية خ دة عشر 

يوما من صدجر اإلعالن الثاني.
النشرة امج 0

رئيس مصلحة السجل التجاري

20 مكرر

املحك ة التجارية بالرباط
ملف رقم : 40/ 202
حداب رقم : 3776

مصلح،  مباركة   : امجل  الطرف 
الوطنية  التعريف  بطاقة  رقم 

AD29372، مغربية الجندية.
النجمي،  فاط ة   : الثاني  الطرف 
الوطنية  التعريف  بطاقة  رقم 

A230182، مغربية الجندية.
بائع امعشاب،   : امصل التجاري 
العنوان : 462  مدي1ة  ، ت ارة، رقم 

السجل التجاري 88638.
ب صلحة  التعرضات  جستقبل 
التجارية  باملحك ة  التجاري  السجل 
 ( 1) بالرباط إ 0 غاية خ دة عشر 

يوما من صدجر اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة السجل التجاري

39 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 30424 
حداب 6992 
هبة أصل تجاري

ع ر،  بن  بشرى  الديدة  جهبت 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
سعيد  الديد  لفائدة   BH133913
التعريف  لبطاقة  الحامل  عزجزي، 
مج وع  هبة   Z911 9 الوطنية 
الحقوق املشاعة التي ت لكها املعدة 
 MARIBO CAFE املد اة  مقهى  ل 
ع الة  البيضاء،  بالدار  املتواأد 
سيدي ال15نو�سي، الج اعة الحضرية 
سالم    تجزئة  مومن،   سيدي 
بالسجل  املسجل    8 رقم  بقعة 

التجاري رقم 444210.

تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 

التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 

مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء 

يوما   ( 1) عشر  خ دة  أأل  ساخل 

املوا ي للنشرة امج 0 جالثانية.

النشرة امج 0
عن رئيس كتابة الضبط

5 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 30426 

حداب 6994 
بيع أصل تجاري

الحدين  الديد  جرثة  فوت 

ندابراهيم جهم :

لطيفة ندابراهيم، الحاملة لبطاقة 

التعريف الوطنية E278 61 ؛

فاط ة ندابراهيم، الحاملة لبطاقة 

التعريف الوطنية BK240217 ؛

فتيحة ندابراهيم، الحاملة لبطاقة 

التعريف الوطنية BE642810 ؛

خديجة ندابراهيم، الحاملة لبطاقة 

التعريف الوطنية BK239949 ؛

الحاملة  ندابراهيم،  أمينة  اللة 

لبطاقة التعريف الوطنية BK 31364 ؛

سعاس ندابراهيم، الحاملة لبطاقة 

التعريف الوطنية BK  31363؛

مريم ندابراهيم، الحاملة لبطاقة 

التعريف الوطنية BK 31361 ؛

حدن ندابراهيم، الحاملة لبطاقة 

.BK 66413 التعريف الوطنية

لفائدة :

لبطاقة  الحامل  شكري،  يوسف 

التعريف الوطنية  N32139 ؛

لبطاقة  الحامل  الرحيم،  مريم 

.BK336676 التعريف الوطنية رقم

مج وع امصل التجاري املعد لبيع 

جاملتواأد  جالتوابل  الغذائية  املواس 

 بالدار البيضاء، حي الفرح، الزنقة 30، 
بالسجل  مسجل  جغي1   2 - 9 رقم 

التجاري.

تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 

التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 

مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء 

يوما   ( 1) عشر  خ دة  أأل  ساخل 

املوا ي للنشرة امج 0 جالثانية.

النشرة امج 0
عن رئيس كتابة الضبط

6 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء 

ملف رقم 30430 

حداب 7043 

بيع أصل تجاري 

فوتت شركة

SALON DE THE EVASION

SARL

هشام  الديد  طرف  من  امل ثلة 

التعريف  لبطاقة  الحامل  اللبار 

.BK 030   الوطنية

لفائدة :

PATISSIERIE MOLINO SARL

امل ثلة من طرف :

الناجي  الواحد  عبد  الديد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BH289281

مح د ايت ساجس الحامل لبطاقة 

.BK6 417 التعريف الوطنية

املعد  التجاري  امصل  مج وع 

زنقة  البيضاء  بالدار  املتواأد  ملقهى 

عالل بن اح د امكيك رقم 33.

التجاري  بالسجل  جاملسجل 

.8222 

تسجل  التعرضات  فان  جبذالك 

التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  خ دة  األ  ساخل  البيضاء 

يوما املوا ي للنشرة امج 0 جالثانية .

النشرة امج 0
عن رئيس كتابة الضبط

7 مكرر

 II.  -  إعالنات قضائية
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املحك ة التجارية بالدار البيضاء 

ملف رقم 30432 

حداب 7046 
بيع أصل تجاري 

فوتت :

الحامل  الحري�سي  نزهة  الديدة 

B42 318 لبطاقة التعريف الوطنية

لفائدة :

الدعدجني  ياس ين  الديدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.M127268

املعد  التجاري  امصل  مج وع 

بالدار  املتواأد  املالعب  لصيدلية 
البيضاء 8  زنقة الندرين بوسيجور.

رقم  التجاري  بالسجل  جاملسجل 

. 92162

تسجل  التعرضات  فإن  جبذالك 

التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  خ دة  األ  ساخل  البيضاء 

يوما املوا ي للنشرة امج 0 ةالثانية .

النشرة امج 0
عن رئيس كتابة الضبط

8 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء 

ملف رقم 30444 

حداب 7227 

تفويت حق اإليجار 

فوتت :

TENOR COSMETIX شركة 

امل ثلة من طرف :

الحامل  بندعيد  فريد  الديد 

A203816 لبطاقة التعريف الوطنية

لفائدة :

من  امل ثلة   INFO AMI شركة 

طرف :

الديد موالي مصطفى الدوارت 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BK39841

مج وع املحل التجاري جاملتواأد 

لندن  مكرر شارع   4 البيضاء  بالدار 
املعاريف جاملسجل بالسجل التجاري 

رقم 229409.

تسجل  التعرضات  فان  جبذالك 

التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  خ دة  أأل  ساخل  البيضاء 

يوما املوا ي للنشرة امج 0 جالثانية.

النشرة امج 0 
عن رئيس كتابة الضبط

9 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء 

ملف رقم 30446 

حداب 7298 
بيع اصل تجاري 

فوت :

الحامل  حنكرير  مح د  الديد 

BK29  4 لبطاقة التعريف الوطنية

لفائدة :

الحامل  بندا�سي  سعيد  الديد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BK  2606

املعد  التجاري  امصل  مج وع 

البيضاء  بالدار  جاملتواأد  ملطعم 
إقاة ناسية ع ارة 4 رقم 7  جاملسجل 

بالسجل التجاري عدس 397138.

تسجل  التعرضات  فان  جبذلك 

التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

يوما  عشر  خ دة  األ  البيضاء 

املوا ي للنشرة امج 0 جالثانية.

النشرة امج 0 
عن رئيس كتابة الضبط

10 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء 

ملف رقم 30448 

حداب 7307 

 تفويت حقوق مشاعة في
 اصل تجاري 

فوت :

الديد الطيب ابن طلحة الحامل 

B 63613 لبطاقة التعريف الوطنية

لفائدة :

الديد عزيز ملنور الحامل لبطاقة 

.BJ304 83 التعريف الوطنية

أ يع الحقوق املشاعة التي تقدر 
ب 10 % في امصل التجاري املتواأد 
بالدار البيضاء حي الد ارة الزنقة  4 
يوأد  مخزن  من  املتكون    0 الرقم 
بالطابق امر�سي ذا القد ة املفرزة 

رقم   مداحته 36 مت1 مربع.
جاملسجل بالسجل التجاري تحت 

رقم 8  289.
تسجل  التعرضات  فان  جبذلك 
التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  خ دة  أأل  ساخل  البيضاء 

يوما املوا ي للنشرة امج 0 جالثانية.
النشرة امج 0 

عن رئيس كتابة الضبط

11 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء 
ملف رقم 30346 
حداب 1710 

بيع أصل تجاري 
فوت :

الركا�سي  الطاهر  الديد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.MA24486
لفائدة :

الحامل  الوافي  مي ون  الديد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BE143623
ألون  بن  تويمي  طه  الديد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE884801 رقم
املعد  التجاري  امصل  مج وع 
بالدار  جاملتواأد  الديارات  لكهرباء 
مج وعة   73 /زنقة    4   2 البيضاء 
O الولفة جاملسجل بالسجل التجاري 

رقم 388702.
تسجل  التعرضات  فان  جبذلك 
التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  خ دة  األ  ساخل  البيضاء 

يوما املوا ي للنشرة امج 0 جالثانية.
النشرة امج 0 

عن رئيس كتابة الضبط

12 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقصر 

الكبير
شراء أنصبة في حق تجاري

ملف رقم :  07/202

حداب رقم :  260

اشت1ت  عد ي  رسم  ب قت�سى 

فاط ة سح اني S 17374 جأجالسها : 

جتورية   S 17383 احديني  أ يلة 

احديني  جحياة   S221187 احديني 

 LB64287 جزهي1 احديني LB42632

أصالة   S246220 احديني  جمح د 

شقيقته  عن  جنيابة  نفده  عن 

جهم   LB840 6 احديني  شهي1ة 

البائعين   من  احديني،  بناصر  أبناء 

 C 4 800 سح ان  مح اسي   : لهم 

جي ينة   D113136 سح اني  جفاطنة 

S40 917 جتهامي بوكرشوح  سح اني 

جنصيبهم  جاأبهم  أ يع   ،L34678

سه ا في الحق   38880/6562 قدره 

املغرب  املدمى  لل قهى  التجاري 

العربي الواقع بشارع 20 غشت طريق 

القصر الكبي1 بج يع   27 الرباط رقم 

غي1  جهو  جاملعنوية  املاسية  عناصره 

باملحك ة  التجاري  بالسجل  مقيد 

االبتدائية بالقصر الكبي1 بث ن قدره 

92.827 سره ا.

تقديم  سائن  كل  فعل0  جعليه 

أأل  ساخل  املحك ة  لهذه  تعرضه 

أقصاه 1  يوما من النشرة الثانية.

اإلعالن الثاني
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

أنس املصباحي

36 مكرر

املحك ة االبتدائية بالقصر الكبي1
إشهار شراء أنصبة في حق تجاري

ملف رقم : 06/ 202

حداب رقم : 2602

اشت1ت  عد ي  رسم  ب قت�سى 

جأجالسها   S 17374 فاط ة سح اني 

جتورية   S 17383 احديني  أ يلة 

احديني  جحياة   S221187 احديني 

 LB64287 جزهي1 احديني LB42632
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أصالة   S246220 احديني  جمح د 

شقيقته  عن  جنيابة  نفده  عن 

LB840 6 جهم أبناء  شهي1ة احديني 

: لهم  البائعين  من  بناصر احديني، 

 عي�سى سح اني LB1262 جحدهوم 

عن  أصالة   L20 82  العوش

ابراهيم   : نفدها جنيابة عن أجالسها 

سح اني  جنزيهة   LB26301 سح اني 

 LB73488 جأمال سح اني LB7 228

جفوزية   LB  1440 سح اني  جإلهام 

املرحوم  أبناء   LB11167 سح اني 

جاأبهم  أ يع  سح اني،  علي 

 38880/32318 قدره  جنصيبهم 

لل قهى  التجاري  الحق  في  سه ا 

املدمى املغرب العربي الواقع بشارع 

 27 رقم  الرباط  طريق  غشت   20

القصر الكبي1 بج يع عناصره املاسية 

بالسجل  مقيد  غي1  جهو  جاملعنوية 

التجاري باملحك ة االبتدائية بالقصر 

سره ا.  417 73 قدره  بث ن  الكبي1 

تقديم  سائن  كل  فعل0  جعليه 

أأل  ساخل  املحك ة  لهذه  تعرضه 

أقصاه 1  يوما من النشرة الثانية.

اإلعالن الثاني
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

37 مكرر

 املحكمة االبتدائية بالجديدة
ملف رقم : 2021/21

حداب رقم : 21467

اعالن عن تفويت أصل تجاري
 ب قت�سى عقد رسمي موثق مؤرخ 

في 20 سبت 15  202، جمسجل بتاريخ 

الديدة  باعت  سبت 15  202،   27

ليل0 الشابي الحاملة لبطاقة التعريف 

الديدة  ا 0   M 0771 الوطنية رقم 

لبطاقة  الحاملة  الغليمي  غيثة 

 M4620   رقم الوطنية  التعريف 

الحاملة  الغليمي  سلي ة  جالديدة 

رقم  الوطنية  التعريف  للبطاقة 

M378640، بواسطة جالده ا أح د 

الغليمي مج وع االصل التجاري ذج 

السجل التجاري رقم 80 1 ، الكائن 

. 6 RUE EL HIJAZ EL JADIDA ب 

 COIFFEUR املزاجل فيه النشاط 

.POUR DAMES

جالكيفية  الشرجط  جذلك حدب 

في العقد.

تقبل  التعرضات  فان  جعليه 

االبتدائية  باملحك ة  الضبط  بكتابة 

من  يوما    1 أأل  ساخل  بالجديدة 

تاريخ النشرة الثانية.

اإلعالن الثاني
املشرف عل0 مصلحة السجل التجاري

38 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة
الرقم التحليلي : 4106 

تقديم أصل تجاري حصة في شركة

حداب رقم 0696  م

ملف التقديم رقم 9/ 202

نحن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

بخريبكة،  االبتدائية  باملحك ة 

83 الفصل  لل قتضبات   تطبيقا 
القانون  التجارة،  مدجنة  من  ج04  

رقم 91-1  نعلن ما يلي :

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ في فاتح 

صحة  عل0  مصاسق  نوف 15  202، 

الدلطات  طرف  من  أطرافه  توقيع 

املختصة بتاريخ فاتح نوف 15  202، 

قدم الديد سح ان العاتية الحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

الكائن  التجاري  امصل   ،Q1 721

3 31 سجار ملشاهرة أ اعة  بالطريق 

الكفاف خريبكة مخصص إلستغالل 

بالسجل  مسجل  للخدمات  محطة 

حيث    4106 رقم  تحت  التجاري 

مبلغ  في  التجاري  امصل  تقويم  تم 

تقرير  حدب  سرهم    .013.000

مراقب الحصص جذلك لفائدة شركة 

جحيد  بشريك  ش.ذ.م.م   TSCOP

مسجلة تحت رقم 7373.

تسجل  التعرضات  فإن  جعليه 

املحك ة  بهذه  الضبط  ب كتب 

بخريبكة  التجاري)  السجل  (مكتب 

ساخل أأل أقصاه خ دة عشر يوما 

بعد النشر الثاني.

اإلعالن امجل
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

13 مكرر

املحكمة االبتدائية بالصويرة

إشهار عقد صدقة أصل تجاري

ملف اإلشهار رقم : 76/ 202

حداب رقم : 22028

السجل التجاري : 4282 

إن رئيس كتابة الضبط باملحك ة 

أسفله  املوقع  بالصويرة  االبتدائية 

يصرح :

بتاريخ  عد ي  عقد  ب قت�سى   أنه 

عبد  العدلين  ب كتب  أغدطس   9

بيزكارن،  جمح د  التحاس  النبي 

جاملؤسى عنه رسوم التسجيل بتاريخ 

24 أغدطس  202.

تصدقت الديدة فاط ة الزهراء 

كراتي بنت مح د، مغربية الجندية، 

 ، 968 سيد 15   1 بتاريخ  مزساسة 

 N63107 رقم  الوطنية  بطاقتها 

بامصل  متزجأة،  بفرندا،  الداكنة 

املاسية  عناصره  بج يع  التجاري 

الطرقية  باملحطة  الكائن  جاملعنوية، 

نشاط  مل ارسة  جيدتغل  الصويرة، 

التجاري  بالسجل  املسجل  (مقهى) 

باملحك ة االبتدائية بالصويرة تحت 

لفائدة الديد مصطفى    4282 رقم 

املزساس  الجندية،  مغربي  الكراتي، 

الحامل   ، 961 أبريل    6 بتاريخ 

 N4 410 لبطاقة التعريف الوطنية رقم

الداكن برقم 81 بالتجزئة 4، الصويرة.

جعليه فعل0 سائني البائع املذكور 

مكتب  إ 0  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

السجل التجاري بهذه املحك ة ساخل 

أأل يبتدئ من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

امجل جينتهي في اليوم الخامس عشر 

)1 ) من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن امجل
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

21 مكرر

املحك ة  االبتدائية بالصويرة
ملف عدس : 2021/77

حداب : 22029

السجل التجاري : 4280 

عقد صدقة أصل تجاري

إن رئيس كتابة الضبط باملحك ة 

أسفله  املوقع  بالصويرة  االبتدائية 

عد ي  عقد  ب قت�سى  أنه  يصرح 

العدلين  أغدطس ب كتب   9 بتاريخ 

بيزكارن  جمح د  التحاس  النبي  عبد 

جاملؤسى عنه رسوم التسجيل بتاريخ 

24 أغدطس  202.

تصدق الديد عبد الرحيم كراتي 

مزساس  الجندية  مغربي  مح د  بن 

بتاريخ 7  أغدطس  96 ،  بطاقته 

الداكن   ،N2 13  رقم الوطنية 

بالصويرة   790 بتجزئة الدقالة رقم 

عناصره  بج يع  التجاري  بامصل 

باملحطة  الكائن  جاملعنوية،  املاسية 

مل ارسة  جيدتغل  الصويرة  الطرقية 

بالسجل  املسجل  (مقهى)  نشاط 

االبتدائية  باملحك ة  التجاري 

4280 ، لفائدة  بالصويرة تحت رقم 

مغربي  الكراتي  مصطفى  الديد 

أبريل    6 بتاريخ  املزساس  الجندية 

التعريف  لبطاقة  الحاملة   ، 961

الداكنة   ،N4 410 عدس  الوطنية 

برقم 81 بالتجزئة 4 الصويرة.
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جعليه فعل0 سائني البائع املذكور 

مكتب  إ 0  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

السجل التجاري بهذه املحك ة ساخل 

أأل يبتدئ من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

امجل جينتهي في اليوم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن امجل

عن رئيس كتابة الضبط

 22 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف إشهار تقديم أصل تجاري 

كحصة في شركة

رقم :  2/202 

حداب خصو�سي رقم 892 2

حرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 

سبت 15  202   9 بتاريخ  بالقنيطرة 

 Mme MAGHNOUJ قدمت الديدة

 NAIMA MAROCAINE CIN

التجاري  امصل  كافة   B 33137
بالسجل  املقيد  كصيدلية  املدتغل 
االبتدائية  املحك ة  لدى  التجاري 
بالقنيطرة تحت رقم 29302 جالكائن 
أفكا   429-427 رقم    13 زنقة  ب 
ذات  الشركة  في  كحصة  القنيطرة 
جاحد بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

 SOCIETE PHARMACIE املد اة 
 ALANDALOUS SARL AU EN
 COURS DE CONSTITUTION
جالذي تم تقيي ه من طرف مراقب 
الحصص في مبلغ 2.000.000 سره ا.
فعل0 سائني مقدمة امصل التجاري 
أعاله  املذكورة  الشركة  في  كحصة 
أن يتقدموا بتعرضهم لدى املحك ة 
  1 االبتدائية بالقنيطرة ساخل أأل 
من تاريخ النشرة الثانية  يوما ابتداء 

طبقا للفصل 84 من مدجنة التجارة.
اإلعالن امجل

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

مريم الحو�سي

منتدب قضائي م الدرأة امل تازة

35 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرباط
ملف تنفيذي عقاري
رقم : 20 / 202
حداب : 364  

بيع عقار باملزاس العلني
املقدمة  فاط ة يوسفي   : لفائدة 

عن أخيها يوسف يوسفي.
أسامة  امستاذ   : عنها  ينوب 

امنصاري املحامي بهيئة الرباط.
ضد : الحق العام.

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط باملحك ة االبتدائية بالرباط، 

بتاريخ ستقع  ع ومية  س درة   أن 

1  ف15اير 2022 عل0 الداعة الحاسية 

عشرة صباحا بقاعة البيوعات رقم 

من  بهذه املحك ة قصد بيع أزء   1

ندبة  في  املت ثل  محجور  نصيب 

القطعة  من  مربع  مت1     07,24

 2737 مداحتها  تبلغ  التي  امرضية 

مت1 مربع الكائنة بالعقار املحفظ ذي 

جهو   R/6456 رقم  العقاري  الرسم 

جقطعة  بنايتين  من  فيال  عن  عبارة 

شارع   41 برقم  تقع  عارية  أرضية 

املهدي بن بركة حي الدوي�سي الرباط، 

مت1 مربع.  8 41 مداحتها اإلأ اعية 

جقد حدس ث ن انطالق البيع باملزاس 

سرهم،   4.982.180 مبلغ  في  العلني 

آخر عرض قدم هو مبلغ 1.136.000 

إضافة  مع  حاال  الث ن  يؤسى  سرهم 

جاأب خزينة الدجلة جمصاريف   %3

التنفيذ.

تقديم  أج  املعلومات  من  جلل زيد 

ب كتب  االتصال  ي كن  عرجض 

التنفيذ املدني شعبة الحجز العقاري 

بهذه املحك ة املكتب رقم 70
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

39

املحكمة االبتدائية بطانطان

ملف رقم  0/ 202

رقم الحداب : 10  

تقديم أصل تجاري حصة في شركة

ب قت�سى القانون امسا�سي املؤرخ 

الديد  قدم  سيد 15  202   3 في 

لبطاقة  الحامل  اليحيوي  عصام 

 IC64787 عدس  الوطنية  التعريف 

جاملسجل بالسجل التجاري بطانطان 

تحت رقم 30448 كافة أصله التجاري 

الكائن بالحي اإلساري الوطية طانطان 

PHARMACIE EL OUATIA  املدعو 

جاملقدر في 2.220.000 سرهم.

جبذلك فإن الديد رئيس مصلحة 

االبتدائية   باملحك ة  الضبط  كتابة 

مصلحة  ذي  لكل  يعلن  بطانطان، 

أن التعرضات تسجل ب كتب ضبط 

ساخل  بطانطان  االبتدائية  املحك ة 

يوما املوالية للنشر الثانية    1 أأل 

طبقا لل اسة 84 من مدجنة التجارة.

تحت أ يع التحفظات.

اإلعالن امجل
رئيس مصلحة كتابة الضبط

40 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

جزارة التجهيز جاملاء

املديرية الجهوية للتجهيز واملاء 

لجهة سوس - ماسة بأكادير
 املؤسدات املضرة جالغي1 املالئ ة 

أج الخطي1ة من الدرأة امج 0

بحث حول الكشف عن املنافع 

جاملضار

إن بحثا حول الكشف عن املنافع 

سيفتتح  جاحد،  شهر  مدته  جاملضار 

29 نوف 15  202 ب كاتب  ابتداء من 

باها،  ايت  اشتوكة  إقليم  ع الة 

جذلك بناء عل0 الطلب الذي تقدمت 

 SOUSSIYA) به شركة سوسية غاز 

ب  االأت اعي  مقرها  الكائن   (GAZ

الحي  تزنيت،  طريق    4 بالكيلومت1 

جاملتعلق  بيبي،  سيدي  الصناعي 

قنينات  لتخزين  مدتوسع  بإنشاء 

الغاز النفطي املديل (GPL) بج اعة 

سيدي بيبي إقليم اشتوكة آيت باها 
قصد موافاتي برأيكم الشامل حول 

املشرجع.

هذا، جيوأد ملف البحث ب كاتب 

ع الة إقليم اشتوكة آيت باها، حيث 

يه ه اممر،  ي كن اإلطالع عليه ملن 

جذلك خالل أجقات الع ل اإلساري.
املدير الجهوي للتجهيز جاملاء

لدوس ماسة بأكاسير

37
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24683 الجريدة الرسميةعدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) 



عدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) الجريدة الرسمية24684  

36



24685 الجريدة الرسميةعدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) 



عدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) الجريدة الرسمية24686  



24687 الجريدة الرسميةعدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) 



عدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) الجريدة الرسمية24688  



24689 الجريدة الرسميةعدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) 



عدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) الجريدة الرسمية24690  



24691 الجريدة الرسميةعدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) 



عدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) الجريدة الرسمية24692  



24693 الجريدة الرسميةعدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) 



عدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) الجريدة الرسمية24694  

14



24695 الجريدة الرسميةعدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) 



عدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) الجريدة الرسمية24696  

15



24697 الجريدة الرسميةعدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) 



عدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) الجريدة الرسمية24698  

16



24699 الجريدة الرسميةعدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) 



عدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) الجريدة الرسمية24700  



24701 الجريدة الرسميةعدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) 



عدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) الجريدة الرسمية24702  

17



24703 الجريدة الرسميةعدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) 



عدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) الجريدة الرسمية24704  

23



24705 الجريدة الرسميةعدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) 

24



عدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) الجريدة الرسمية24706  

25

بالجرائد الرسمية



24707 الجريدة الرسميةعدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) 



عدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) الجريدة الرسمية24708  

27



24709 الجريدة الرسميةعدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) 

28



عدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) الجريدة الرسمية24710  



24711 الجريدة الرسميةعدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) 



عدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) الجريدة الرسمية24712  



24713 الجريدة الرسميةعدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) 



عدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) الجريدة الرسمية24714  



24715 الجريدة الرسميةعدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) 

29



عدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) الجريدة الرسمية24716  

30



24717 الجريدة الرسميةعدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) 

3 



عدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) الجريدة الرسمية24718  

32



24719 الجريدة الرسميةعدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) 

33



عدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) الجريدة الرسمية24720  

34



24721 الجريدة الرسميةعدس 1694 - 0  أ اسى امج 0 443  )1  سيد 15  202) 

38


