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إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم يلغي ويعوض مشروع املرسوم املنشور 

بالجريدة الرسمية عدس 5568 بتاريخ 7  يوليو 9 22 يعلن أنه من املنفعة 

انطالقا  للشرب  الصالح  باملاء  الحسيمة  مدينة  تزويد  تقوية   العامة 

القطع  ملكية  بموأبه  وتنزع  الحسيمة(  )إقليم  غيس  واس  سد  من 

78 25امرضية الالزمة لهذا الغرض .................................................................. 

إعالن عن إيداع ونشر مشروع مرسوم يعلن أن املنفعة العامة تق�سي بتوسيع 

وبنزع  تيزنيت(  )إقليم  تيغمي  أماعة  بمركز  امسبوعي  السوق  فضاء 

82 25ملكية القطعتين امرضيتين الالزمتين لهذا الغرض................................ 

مشروع قرار بالتخلي عن ملكية القطع امرضية الالزمة إلحداث طريق التهيئة 

 ..................................................................... 82 25رقم 24 ذات عرض 2  مت2ا

مشروع قرار بالتخلي عن ملكية القطع امرضية الالزمة إلحداث طريق التهيئة 

84 25رقم 36 ذات عرض 2  أمتار.................................................................... 

مشروع قرار بالتخلي عن ملكية القطع امرضية الالزمة إلحداث طريق التهيئة 

85 25رقم 35 ذات عرض 2  أمتار.................................................................... 

مشروع قرار بالتخلي عن ملكية القطع امرضية الالزمة إلحداث ممر الراألين 

87 25رقم 2  بعرض 2  أمتار........................................................................... 

مشروع قرار بالتخلي عن ملكية القطع امرضية الالزمة إلحداث طريق التهيئة 

88 25رقم    ذات عرض 2  أمتار.................................................................... 

مشروع قرار بالتخلي عن ملكية القطع امرضية الالزمة إلحداث طريق التهيئة 

92 25رقم 4  ذات عرض 2  أمتار.................................................................... 

مشروع قرار بالتخلي عن ملكية القطع امرضية الالزمة إلحداث ممر الراألين 

93 25رقم 5 بعرض 8 أمتار................................................................................ 

مشروع قرار بالتخلي عن ملكية القطع امرضية الالزمة إلحداث طريق التهيئة 

94 25رقم 6 بعرض 2  مت2ا............................................................................... 

مشروع قرار بالتخلي عن ملكية القطع امرضية الالزمة إلحداث طريق التهيئة 

 ..................................................................... 96 25رقم 7  ذات عرض 22 مت2ا

مشروع قرار بالتخلي عن ملكية القطع امرضية الالزمة إلحداث طريق التهيئة 

99 25رقم 3  ذات عرض 2  أمتار.................................................................... 

مشروع قرار بالتخلي عن ملكية القطع امرضية الالزمة إلحداث طريق التهيئة 

 2522رقم 2  ذات عرض 2  أمتار.................................................................... 

مشروع قرار بالتخلي عن ملكية القطع امرضية الالزمة إلحداث طريق التهيئة 

25222رقم 2  ذات عرض 2  أمتار.................................................................... 

إعالن بإيداع ونشر مشروع مرسوم يعلن أنه من املنفعة العامة حذف املمر رقم 

9 22  وبناء قنطرة عند ن ك 34.892 من الخط الرابط بين النواصر 

لذلك  الالزمة  امرضية  القطع  ملكية  بموأبه  وتنزع  امصفر  والجرف 

25223بالجماعة الت2ابية لغديرة بإقليم الجديدة.............................................. 

العامة تجهيز  املنفعة  أنه من  يعلن  إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم 

 ثقب أديد بمركز أكليم وتنزع بموأبه ملكية القطعة امرضية الالزمة

25225 لهذا الغرض............................................................................................ 

 5666 عدس  الرسمية  بالجريدة  املنشور  املرسوم  ملشروع  تعديلي  استدراك 

بتاريخ 2 يونيو  222 والذي يعلن أنه من املنفعة العامة تقوية تزويد 

مدينة سطات باملاء الشروب انطالقا من قناة الدورات - الدار البيضاء 

القطعتين  ملكية  بموأبه  وتنزع  سطات(  إقليم   - سطات  )أماعة 

25226امرضيتين الالزمتين لهذا الغرض ........................................................... 



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) الجريدة الرسمية24752  

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

شركة طرونسميدي
ش.م.م

تجزئة البشاري، إقامة سناء 2

الشقة رقم 5، تابريكت، سال

العام  الجمع  ملحضر  تبعا 

االستثنائي للشركاء بتاريخ 6  نوفم22 

بتاريخ الرباط  في  املسجلة   ،222  

25 نوفم22  222، تقرر ما يلي :

طرونسميدي  شركة  انحالل 

ش.م.م.

هناء  الطاهر  بن  السيدة  تعيين 

كمصفية للشركة.

 33  : في  التصفية  مقر  تثبيت 

 ،2 سناء  إقامة  البشاري،  تجزئة 

الشقة رقم 5، تابريكت، سال.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال،  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت  سيسم22  222   2 بتاريخ 

.37935

1 P

صوكوويست ش.م.م

  ملتقى شارع محمد الديوري وأمال الدين 

امفغاني، شقة رقم 2، القنيطرة

سجل تجاري رقم 25983 القنيطرة

LES PEPINIERES DU GHARB
شركة محدوسة املسؤولية
رأسمالها : 222.222 سرهم

مقرها االأتماعي : املغرب العربي

 أ بلوم  ، رقم 38 ، القنيطرة

سجل تجاري رقم 32687

 القنيطرة

بمقت�سى محضر الجمعية العامة 

بتاريخ املنعقدة  االعتياسية   غي2 

25 أكتوبر  222، تقرر ما يلي :

رفع رأسمال الشركة من 222.222 

سرهم عن طريق   422.222 سرهم إ 7 

إصدار 2222 حصة أديدة من فئة 

22  سرهم للواحدة مكتتبة ومحررة 

طريق  عن  الشركاء  لفائدة  بأكملها 

سمج امرباح.

الفصلين تغيي2  لذلك   كنتيجة 

 6 و7 من القانون امسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة، بتاريخ 

رقم  تحت  سيسم22  222،  فاتح 

.892 2
للخالصة والتذكي2

التسيي2

2 P

DISTRIBUTEUR CHTOUKA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

لشريك وحيد
رأسمالها : 2.222  سرهما

مقرها االأتماعي : 5 ، شارع 

امبطال، شقة رقم 4، أكدال

الرباط

فسخ مسبق
بتاريخ أماعي  قرار   بموأب 

5  نوفم22  222، وضعت نسخة منه 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

تحت  نوفم22  222   29 بالرباط يوم 
شركة  شركاء  فإن   ، 22  2 رقم 

 DISTRIBUTEUR CHTOUKA
  2.222 رأسمالها  ش.ذ.م.م،   SARL

شارع   ، 5 سرهما مقرها االأتماعي، 

أكدال،   ،4 رقم  شقة  امبطال، 

الرباط.

املذكورة  الشركة  فسخ  قرر  قد 

من ابتداء  وذلك  مسبقا،   أعاله 

 5  نوفم22  222.

السيد رشيد اكركش الساكن ب 

رقم 228 عمارة 9 تجزئة الحمد بلوك 

9  عين عتيق تمارة.

والسيد : ابراهيم  ياسين والساكن 

بـ سوار أوالس عكبة عين عتيق تمارة.

كمصفين للشركة.

مكان تصفية الشركة باملقر   - ب 

االأتماعي : 5 ، شارع امبطال، شقة 

رقم 4، أكدال، الرباط.

3 P

 SAFE & SECURED

SOLUTIONS MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة بشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ 

تم وضع القانون  نوفم22  222،   22

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

ذات  وحيد  بشريك  املحدوسة 

الخصائص التالية :

 SAFE &  : االأتماعية  التسمية 

SECURED SOLUTIONS MAROC

مكتب   : االأتماعي  الهدف 

الدراسة والبحث.

مكرر،   23 رقم   : املقر االأتماعي 

الرشاس،  حي  محمد،  سيدي  شارع 

القرية، سال.

املدة االأتماعية : 99 سنة.

حدس   : االأتماعي  الرأسمال 

  22.222 مبلغ  في  الشركة  رأسمال 

سرهم موزع عل7 222  حصة من فئة 

22  سرهم للحصة وزعت كما يلي :

  222 غالمي  االال  عبد  السيد 

حصة.

عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيي2 

االال غالمي، كمسي2 للشركة ملدة غي2 

محدوسة.

تم التسجيل في السجل التجاري 

باملحكمة  الضبط  كتابة  لدى 

االبتدائية بسال تحت رقم 35275.

4 P

PALACIO ASADOR

SARL AU

املنعقد  اإلسارة  قرار  إثر  عل7 

نوفم22  222    7 يوم  للشركة 

 PALACIO ASADOR SARL  لشركة

AU رأسمالها 22.222  سرهم ومقرها 

االأتماعي : تجزئة الرمانة، عمارة ج، 

7 ، سال الجديدة - سال، تقرر  محل 

ما يلي :

تصفية الشركة.

ليل7  بالغة  السيدة  إعالن 

مصطفى للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت  سيسم22  222   2 بتاريخ 

.3793 

5 P
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CAPITALE EXPERTISE
عمارة   شقة 4 ميل سنت2ال حي رياض الرباط

SOIERIE MARJANA
SARL

رأسمالها : 22.222  سرهم
املقر االأتماعي : الرباط قطاع 2  
إقامة ياسمينة شقة 6 حي الرياض

السجل التجاري الرباط
رقم 32827 

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
في بالرباط  املؤرخ   االستثنائي 
الشركاء  قرر  أكتوبر  222   3 
وتصفيتها  الشركة  حل  للشركة 
وسيا كما تقرر تعيين السيدة سعاس 
لبطاقة  الحاملة  زوغاري  بلخياط 
 A 25626 رقم  الوطنية  التعريف 
أميع  لها  وخول  للشركة  كمصفية 
السلطات إلتمام اإلأراءات من أأل 

بيع املمتلكات وتسوية الديون.
  2 الرباط قطاع   : مقر التسوية 

إقامة ياسمينة شقة 6 حي الرياض.
القانوني لدى مكاتب  تم اإليداع 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  نوفم22  222   24 في 

.  9988
املسي2

6 P

 CONSTRUCTION ETUDE
BATIMENT MAROC

SARL AU
العنوان : 6 زنقة الزيتون م22وكة 2 

الشقة رقم 2 حي الرياض الرباط
تسجيله  تم  محضر  بمقت�سى 
إقرار تم  نوفم22  222    2  بتاريخ 

ما يلي :
من  قالس  زهي2  السيد  استقالة 

تسيي2 الشركة.
ل22ين  املصطفى  السيد  تعيين 

مسي2 للشركة.
بنوس أخرى.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  سيسم22  222   2 بتاريخ 

. 22236
7 P

ATPLUM
SARL AU

العنوان : 6 زنقة الخليل
شقة رقم 4  الرباط

تسجيله  تم  محضر  بمقت�سى 
إقرار تم  نوفم22  222   25  بتاريخ 

ما يلي :
االأتماعي  النشاط  في  الزياسة 
لشركة بإضافة االستي2اس والتصدير 

بيع وشراء أميع املواس.
بنوس أخرى.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  سيسم22  222   2 بتاريخ 

. 22237
8 P

DISTRI MAS شركة
سوار اوالس احمد وا ي ابوعالتن 

اركمان كبدانة الناضور

تأسيس الشركة
بالناضور  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم  نوفم22  222    5 بتاريخ 
محدوسة  لشركة  امسا�سي  القانون 

املسؤولية :
 DISTRI MAS شركة   : التسمية 

ش.م.م. بشريك وحيد.
تصدير   : االأتماعي  الغرض 
واستي2اس املواس الغدائية واملنتوأات 

التجميلية.
العمليات  أميع  عامة  وبصفة 
التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.
اوالس  سوار   : االأتماعي  املقر 
احمد وا ي ابوعالتن اركمان كبدانة 

الناضور.
رأسمال الشركة : 22.222  سرهم 
مقسم إ 7 222  حصة من فئة 22  

سرهم.
: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

السيد الهرواط محمد االمين.
الشركاء :

  222 االمين  محمد  الهرواط 
حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بالناضور   االبتدائية 
26 نوفم22  222 تحت رقم  449.

9 P

 STE LOCATION شركة
BARRAK CAR

شارع طنجة رقم 9 الناضور
تأسيس الشركة

بالناضور  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم  نوفم22  222    2 بتاريخ 
محدوسة  لشركة  امسا�سي  القانون 

املسؤولية :
 STE LOCATION التسمية : شركة

BARRAK CAR ش.م.م.
كراء   : االأتماعي  الغرض 

السيارات بدون سائق.
العمليات  أميع  عامة  وبصفة 
التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.
طنجة شارع   : االأتماعي   املقر 

رقم 9 الناضور.
رأسمال الشركة : 22.222  سرهم 
مقسم إ 7 222  حصة من فئة 22  

سرهم.
: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

السيدة براق لطيفة.
الشركاء :

براق محمد 222  حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بالناضور   االبتدائية 
7  نوفم22  222 تحت رقم 4424.

10 P

CAKE DECOR شركة
شارع الجيش امللكي رقم 276282

الطابق الرابع الناضور
تأسيس الشركة

بالناضور  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم  نوفم22  222   5 بتاريخ 
محدوسة  لشركة  امسا�سي  القانون 

املسؤولية :
 CAKE DECOR التسمية : شركة

ش.م.م. بشريك وحيد.

تصنيع مواس   : الغرض االأتماعي 

الحلويات، تصدير واستي2اس.

العمليات  أميع  عامة  وبصفة 

التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.

الجيش  شارع   : االأتماعي  املقر 

الرابع  الطابق   276-280 امللكي رقم 

الناضور.

رأسمال الشركة : 22.222  سرهم 

مقسم إ 7 222  حصة من فئة 22  

سرهم.

: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

السيد الحسناوي عبد القاسر.

الشركاء :

  222 القاسر  عبد  الحسناوي 

حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالناضور   االبتدائية 

24 نوفم22  222 تحت رقم 4465.

11 P

SIMKHA شركة
شارع تطوان، العروي، الناضور

تأسيس الشركة
بالناضور  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم  نوفم22  222    2 بتاريخ 

محدوسة  لشركة  امسا�سي  القانون 

املسؤولية :

 SIMKHA شركة   : التسمية 

ش.م.م. بشريك وحيد.

الغرض االأتماعي : نقل البضائع 

لحساب الغي2 الوطني والدو ي.

العمليات  أميع  عامة  وبصفة 

التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.

تطوان،  شارع   : االأتماعي  املقر 

العروي، الناضور.

رأسمال الشركة : 22.222  سرهم 

مقسم إ 7 222  حصة من فئة 22  

سرهم.

: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

السيد زروال خميس.
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الشركاء :
زروال خميس 522 حصة.

زروال صالح 252 حصة.
زروال ابراهيم 252 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بالناضور   االبتدائية 
7  نوفم22  222 تحت رقم 4426.

12 P

JNAN KERT شركة
ش.م.م

226  مكرر العمران سلوان
 الناضور

بمقت�سى محضر الجمعية العامة 
نوفم22  222    2 االستثنائية بتاريخ 
للشركة  الوحيد  الشريك  صاسق 
قرار  عل7  ش.م.م   JNAN KERT
حصة للسيد املوساتي   522 تفويت 
الشركة  رأسمال  ليصبح  نورسين 

مقسما كما يلي :
البا ي عبد االله 522 حصة.

املوساتي نورسين 522 حصة.
قرار  عل7  الشركاء  صاسق  كما 
تعيين السيد البا ي عبد االله والسيد 
للشركة  كمسي2ين  نورسين  املوساتي 
امسا�سي  القانون  تحيين  قرروا  كما 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بالناضور   االبتدائية 
5  نوفم22  222 تحت رقم 4427.

13 P

 INSTITUT شركة
CHAHBOUN ISLI PRIVE

الطابق امول حي روي�سي زغنغان
الناضور

تأسيس الشركة
بالناضور  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم  أكتوبر  222   26 بتاريخ 
محدوسة  لشركة  امسا�سي  القانون 

املسؤولية :
 INSTITUT شركة   : التسمية 

CHAHBOUN ISLI PRIVE ش.م.م.
مدرسة   : االأتماعي  الغرض 

التدريب املنهي الخاصة.

العمليات  أميع  عامة  وبصفة 
التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.
املقر االأتماعي : الطابق امول حي 

روي�سي زغنغان الناضور.
رأسمال الشركة : 22.222  سرهم 
مقسم إ 7 222  حصة من فئة 22  

سرهم.
: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

السيدة شهبون اسماء.
الشركاء :

شهبون محمد 333 حصة.
شهبون حسام الدين 333 حصة.

شهبون اسماء 334 حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فاتح  بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

نوفم22  222 تحت رقم 4324.
14 P

NADOR BOATS شركة
حي لعرا�سي، الناضور

تأسيس الشركة
بالناضور  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم  نوفم22  222   4 بتاريخ 
محدوسة  لشركة  امسا�سي  القانون 

املسؤولية :
 NADOR شركة   : التسمية 

BOATS ش.م.م. بشريك وحيد.
الغرض االأتماعي : تأأي2 معدات 
في  والتنزه  للمتعة  املائية  الرياضات 

البحر.
العمليات  أميع  عامة  وبصفة 
التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.
لعرا�سي،  حي   : االأتماعي  املقر 

الناضور.
رأسمال الشركة : 22.222  سرهم 
مقسم إ 7 222  حصة من فئة 22  

سرهم.
: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

السيد اصفياتي بوطاهر.
الشركاء :

زروال خميس 522 حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بالناضور   االبتدائية 
5  نوفم22  222 تحت رقم 4425.

15 P

TRAKRAM شركة
شارع الجيش امللكي إقامة 2 4 

الطابق الثالث الناضور

تأسيس الشركة
بالناضور  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم  نوفم22  222   3 بتاريخ 

محدوسة  لشركة  امسا�سي  القانون 

املسؤولية :

 TRAKRAM شركة   : التسمية 

ش.م.م.

نقل  مقاول   : االأتماعي  الغرض 

الوطني  الغي2  لحساب  البضائع 

والدو ي.

العمليات  أميع  عامة  وبصفة 

التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.

الجيش  شارع   : االأتماعي  املقر 

الثالث  الطابق   4 2 إقامة  امللكي 

الناضور.
رأسمال الشركة : 22.222  سرهم 

مقسم إ 7 222  حصة من فئة 22  

سرهم.

: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

السيد كونتيش بنتل7 اكرم.

الشركاء :

كونتيش بنتل7 اكرم 522 حصة.

شليوي اسامة 522 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالناضور   االبتدائية 

26 نوفم22  222 تحت رقم 4492.

16 P

SAADA CASH شركة
ش.م.م

شارع موالي رشيد حي افرا زغنغان

الناضور

بمقت�سى محضر الجمعية العامة 

أكتوبر  222   28 االستثنائية بتاريخ 

للشركة  الوحيد  الشريك  صاسق 

قرار  عل7  ش.م.م   SAADA CASH

222  حصة للسيدة الطيب  تفويت 

الشركة  رأسمال  ليصبح  سعاس 

مقسما كما يلي :

الطيب سعاس 222  حصة.

السيد  استقالة  عل7  وافق  كما 

الشركة  تسيي2  من  حسين  بومزوغ 

سعاس  الطيب  السيدة  وتعيين 

كمسي2ة وحيدة للشركة.

القانون  تحيين  قرروا  كما 

امسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالناضور   االبتدائية 

5 نوفم22  222 تحت رقم 4339.

17 P

ORISER شركة

ش.م.م

شارع االستقالل رقم 2 

الناضور

بمقت�سى محضر الجمعية العامة 

أكتوبر  222    3 بتاريخ  االستثنائي 

للشركة  الوحيد  الشريك  صاسق 

اإلقفال  قرار  عل7  ش.م.م   ORISER

النهائي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالناضور   االبتدائية 

26 أكتوبر  222 تحت رقم 4252.

18 P

ORISER شركة

ش.م.م

شارع االستقالل رقم 2 

الناضور

بمقت�سى محضر الجمعية العامة 

أكتوبر  222    3 بتاريخ  االستثنائي 

للشركة  الوحيد  الشريك  صاسق 

اإلقفال  قرار  عل7  ش.م.م   ORISER

النهائي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالناضور   االبتدائية 

26 أكتوبر  222 تحت رقم  425.

19 P
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MAGHNIYA CAR شركة
ش.م.م

حي اوالس بوطيب براقة رقم 37 
الناضور

بمقت�سى محضر الجمعية العامة 
االستثنائية بتاريخ فاتح نوفم22  222 
للشركة  الوحيد  الشريك  صاسق 
استقالة  عل7   MAGHNIYA CAR
تسيي2  من  نسرين  التوال ي  السيدة 
الشركة وتعيين السيد ألو ي محمد 

امين كمسي2 وحيد للشركة.
القانون  تحيين  قرروا  كما 

امسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بالناضور   االبتدائية 
5  نوفم22  222 تحت رقم 4428.

20 P

RALAM TRANS شركة
ش.م.م بشريك واحد

تجزئة البستان رقم 75  تويمة 
بوعرك، الناضور

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
صاسق  نوفم22  222    2 بتاريخ 
الشريك الوحيد للشركة عل7 توسيع 

نشاط الشركة ليصبح كما يلي :
لحساب  البضائع  نقل  مقاول 

الغي2.
قرار  عل7  الشريك  صاسق  كما 

تحيين القانون امسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بالناضور   االبتدائية 
5  نوفم22  222 تحت رقم 4426.

21 P

SERVICE GART شركة
ش.م.م

حي االمل الغربي رقم 2
الناضور

بمقت�سى محضر الجمعية العامة 
نوفم22  222   25 االستثنائية بتاريخ 
للشركة  الوحيد  الشريك  صاسق 
ش.م.م عل7 الرفع   SERVICE GART
من رأسمال الشركة من 22.222  إ 7 
2.522.222 ليصبح رأسمال الشركة 

مقسما كما يلي :

الوكيلي رضوان 2522  حصة.

الوكيلي محمد 2522  حصة.

القانون  تحيين  قرروا  كما 

امسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فاتح  بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

سيسم22  222 تحت رقم 4525.

22 P

STE.YOUSSFI SAMAK

ش.م.م

ميناء بني انصار الناضور

بمقت�سى محضر الجمعية العامة 

اإلستثنائية بتاريخ فاتح أكتوبر  222 

لشركة  الوحيد  الشريك  صاسق 

YOUSSFI SAMAK ش.م.م عل7 قرار 

متشيخ  للسيد  حصة   422 تفويت 

الشركة  رأسمال  ليصبح  رشيد 

مقسما كما يلي :

متشيخ مصطفى 622 حصة.

متشيخ رشيد 422 حصة.

القانون  تحيين  قرروا  كما 

امسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

6 أكتوبر  اإلبتدائية بالناضور بتاريخ 

 222 تحت قم 4262.

23 P

OPEN SEE شركة

ش.م.م

شقة رقم 4 الطابق الرابع بني أنصار

الناضور

بمقت�سى محضر الجمعية العامة 

أبريل  222   22 بتاريخ  االستثنائية 

قرر شريك شركة OPEN SEE ش.م.م 

من  للشركة  االأتماعي   املقر  تغيي2 

شقة رقم 4 الطابق الرابع بني أنصار 

الناضور إ 7 محل تجاري رقم 7 حي 

بني  شاهلة  إقامة  القديمة  الديوانة 

انصار الناضور كما قرر تغيي2 الغرض

 االأتماعي للشركة ليصبح استي2اس 

وتصدير مواس البناء، مقاولة امشغال 

والتحويل،  العمل  ورشة  العامة، 

كما قرروا رفع رأسمال الشركة من 

22.222  سرهم إ 7 322.222 سرهم.

قرار  عل7  الشركاء  صاسق  كما 

تحيين القانون امسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   7 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

 222 تحت رقم 972.

24 P

ADAM & SILIA FOOD شركة
ش.م.م

سوار اأوهرتن رقم 33  فرخانة

الناضور

بمقت�سى محضر الجمعية العامة 

نوفم22  222    7 االستثنائية بتاريخ 

 ADAM & SILIA صاسق شركاء شركة

FOOD ش.م.م عل7 قرار تفويت 333 

ليصبح  كريم  الفونتي  للسيد  حصة 

رأسمال الشركة مقسما كما يلي :

اغربي عماس 334 حصة.

اقشيش مولوس 333 حصة.

الفونتي كريم 333 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالناضور   االبتدائية 

29 نوفم22  222 تحت رقم 4499.

25 P

مونديال كونطا ش.م.م

8، زنقة ضاية إفراح، شقة 2، أكدال، الرباط

الهاتف : 0537.68.27.87/88

الفاكس : 2537.68.27.89

ARIS MEUBLES
SARL

الحل املسبق
العام  الجمع  مداوالت  بمقت�سى 

أكتوبر   22 يوم  املؤرخ  االستثنائي، 

املسؤولية  ذات  للشركة   ،222 

 ،ARIS MEUBLES SARL املحدوسة 

اعتمدت القرارات اآلتية :

 ARIS قرر الحل املسبق للشركة 

MEUBLES SARL وتصفيتها.

شارع   5 في  التصفية  مقر  تعيين 

موالي اسماعيل الرباط.

العرب  عز  بلمليح  السيد  تعيين 

مصفيا للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

سيسم22   2 يوم  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم 22272 .

26 P

EASY GAMING ACADEMY
S.A.R.L

Au capital de 100.000 Dhs

Siège social : Imm 51 N°2

 Av Mohamed Aouad Hay

Al Andalous - SALE

تأسيس شركة
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد  أكتوبر  222  الرباط بتاريخ  2 

تم تأسيس شركة ذات املسؤولية.

 EASY GAMING  : التسمية 

.ACADEMY

الهدف االأتماعي : 

قاعة ملعاب الفيديو.

التجارة العامة.

التحليل،  )ال22مجة،  املعلوميات 

التصميم(.

رأسمال الشركة : 22.222  سرهم 

فئة  من  حصة    222 إ 7  مقسمة 

22  سرهم للحصة الواحدة.

السيد بن عمرو سهل 342 حصة.

السيد بن عمرو بشي2 332 حصة.

السيد بن عمرو أنس 332 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 7   : السنة املالية 

 3 سيسم22 من كل سنة ما عدا السنة 

امو 7 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
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شارع   2 رقم  عمارة  5   : املقر 
محمد عواس حي امندلس سال.

املسي2 : السيد بن عمرو سهل.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.34853
27 P

T.RIDE
S.A.R.L

Au capital de 100.000 Dhs
 Siège social : COOP ENNAJAH

N°7 HAY GUICH LOUDAYA
TEMARA

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد  نوفم22  222    6 الرباط بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدوسة.
T.RIDE : التسمية

الهدف االأتماعي : كراء السيارات 
بدون سائق.

رأسمال الشركة : 22.222  سرهم 
فئة  من  حصة    222 إ 7  مقسمة 
22  سرهم للحصة الواحدة مقسمة 

عل7 الشكل التا ي :
السيد أيوب الت2ايبي 522 حصة.

 522 الت2ايبي  هللا  عبد  السيد 
حصة.

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

السجل التجاري.
من فاتح يناير إ 7   : السنة املالية 
 3 سيسم22 من كل سنة ما عدا السنة 

امو 7 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
7 حي  تعاونية النجاح رقم   : املقر 

كيش اموساية تمارة.
املسي2 : أيوب الت2ايبي.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
. 3479 

28 P

HABIBA INFINITY
SARL AU

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
نوفم22  222،   22 يوم  بالقنيطرة 
لشركة  امسا�سي  القانون  وضع  تم 
ذات مسؤولية محدوسة بالخصائص 

التالية :

 HABIBA INFINITY  : التسمية 

.SARL AU

شارع عمر   47  : املقر االأتماعي 

اسماعيل،  إقامة  العاص،  ابن 

املكتب رقم 4، القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

موضوع الشركة :

وكالة إعالنات ؛

طباعة إعالنية.
رأسمال الشركة : 22.222  سرهم.

التسيي2 : أسند إ 7 السيدة حبيبة 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  م22وك، 

.TA 38962 الوطنية
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 
تجاري  سجل  سيسم22  222  فاتح 

رقم 63375.

29 P

PRECIOSO TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

رأسمالها : 22.222  سرهم

املقر االأتماعي : 32  ، تجزئة 

الوفاء 4، إقامة الحمد، الطابق 

الثاني، الشقة رقم 4، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

نوفم22  222،   22 يوم  بالقنيطرة 

لشركة  امسا�سي  القانون  وضع  تم 

ذات مسؤولية محدوسة بالخصائص 

التالية :

 PRECIOSO TRANS  : التسمية 

.SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدوسة.

تجزئة   ،  32  : االأتماعي  املقر 

الطابق  الحمد،  إقامة   ،4 الوفاء 

الثاني، الشقة رقم 4، القنيطرة.

موضوع الشركة :

نقل البضائع وطنيا وسوليا لصالح 

الغي2 ؛

املستخدمين  املسافرين،  نقل 

وامشخاص ؛

اإلرساليات ؛
كراء اآلليات ؛

التجارة بصفة عامة ؛
االستي2اس والتصدير ؛

عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصفة 
بنشاط الشركة.

رأسمال  حدس   : الشركة  رأسمال 
سرهم    22.222 مبلغ  في  الشركة 
اأتماعية  حصة    222 إ 7  مقسم 
محررة  للواحدة،  سرهم    22 بقيمة 
عل7  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتا ي :
السيد نبيل بن عمر 322 حصة ؛

السيد حسن آيت يدر 722 حصة.
املدة : 99 سنة.

نبيل  السيد  إ 7  أسند   : التسيي2 
التعريف  لبطاقة  الحامل  عمر،  بن 
ثالث  ملدة   G 92682 رقم  الوطنية 

سنوات قابلة للتجديد.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
بالقنيطرة تحت  باملحكمة االبتدائية 
رقم 63363 بتاريخ فاتح سيسم22  222.
30 P

KENITRA EVENT
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

رأسمالها : 22.222  سرهم
املقر االأتماعي : بلوك D، رقم 68، 

اوالس اوأيه، القنيطرة
تفويت حصص اأتماعية

وتعيين مسي2 أديد
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
الغي2 العاسي بتاريخ 22 نوفم22  222 
شركة   KENITRA EVENT لشركة 

ذات املسؤولية املحدوسة، تقرر ما يلي :
مجموع  تفويت  عل7  املصاسقة 
حصة اأتماعية   522 الحصص أي 
ملك  في  للحصة  سرهم    22 بقيمة 
لفائدة السيدة  لبنى ملبوق،  السيدة 
الزاهية كلياطي التي أصبحت شريكة 
 KENITRA EVENT بشركة  وحيدة 

.SARL
قبول استقالة السيدة لبنى ملبوق 
وتعيين  الشركة  تسيي2  مهام  من 
مسي2ة  كلياطي  الزاهية  السيدة 

أديدة للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فاتح  بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

سيسم22  222 تحت رقم 8 892.

31 P

 BUREAU D’ETUDE

 GEOTECHNIQUE ET ESSAIS

SUR MATERIAUX

SARL

BEGEM

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

رأسمالها : 22.222  سرهم

املقر االأتماعي : رقم 258، تجزئة 

بريكة، القنيطرة

توسيع نشاط الشركة
وتعيين مسي2

بمقت�سى محضر الجمع العام 

الغي2 العاسي بتاريخ    نوفم22  222 

 BUREAU D’ETUDE لشركة

 GEOTECHNIQUE ET ESSAIS

 SUR MATERIAUX SARL BEGEM

شركة ذات املسؤولية املحدوسة، 

تقرر ما يلي :

وذلك  الشركة  نشاط  توسيع 

بإضافة نشاط :

وامشغال  للعمارات  مخت22 

أيو-تقنية،  سراسات  العمومية، 

مراقبة الجوسة، الخ22ة ؛

أبحاث وتطوير.

السيد  محدوسة  غي2  ملدة  تعيين 

للبطاقة  الحامل  معمر،  رضوان 

والسيد   G369694 رقم  الوطنية 

عاسل كرم، الحامل للبطاقة الوطنية 

للشركة  مسي2ان   G286 59 رقم 

بإمضاء منفصل.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 25 نوفم22 

 222 تحت رقم  7 89.

32 P
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WORKFORCE SOLUTION
SARL

شركة محدوسة املسؤولية

رأسمالها : 22.222  سرهم

مقرها االأتماعي : 47، زنقة عمر 

ابن العاص، إقامة اسماعيل، مكتب 

رقم 4، القنيطرة

تأسيس الشركة
بمقت�سى عقد عرفي سجل   : أوال 

نوفم22  222،    7 بالقنيطرة بتاريخ 

لشركة  امسا�سي  القانون  حرر 

محدوسة املسؤولية تحمل املواصفات 

التالية :

 WORKFORCE  : التسمية   -   

شركة محدوسة   SOLUTION SARL

املسؤولية.

2 - هدف الشركة :

االستشارات اإلسارية ؛

وسيط في املوارس البشرية.

زنقة   ،47  : االأتماعي  املقر   -  3

إقامة اسماعيل،  العاص،  ابن  عمر 

مكتب رقم 4، القنيطرة.

4 - املدة : 99 سنة.

حدس   : املال االأتماعي  رأس   -  5

سرهم    22.222 مبلغ  في  املال  رأس 

  22 حصة بقيمة    222 موزع عل7 

بين  موزعة  الواحدة  للحصة  سرهم 

الشركاء عل7 الشكل التا ي :

السيد ماسمونديت يانيك أورج 

روني 522 حصة ؛

السيد مييل هشام 252 حصة ؛

السيدة صابر سعاس 252 حصة ؛

املجموع 222  حصة.

6 - اإلسارة : تدار الشركة من قبل 

املسي2 السيد محطي خالد.

7 - السنة املالية : من فاتح يناير 

ما  سنة  كل  من  سيسم22  إ 7  3 

تاريخ  من  تبتدئ  امو 7  السنة  عدا 

التسجيل بالسجل التجاري.

تم تسديد كافة   : الحصص   -  8

  22.222 قدره  بما  نقدا  الحصص 

سرهم أوسعت في حساب الشركة.

ثانيا : اإليداع القانوني : تم اإليداع 
للضرائب  العامة  باملديرية  القانوني 
نوفم22  222    7 بتاريخ  بالقنيطرة 
بالسجل  الشركة  تسجيل  وتم 
التجاري بالقنيطرة بتاريخ 25 نوفم22 

 222 تحت رقم 63335.
للخالصة والبيان

33 P

LA VOIX BLANCHE
SARL AU

رأسمال الشركة : 22.222  سرهم
زنقة 323، الرقم 27 السيكون، 

القنيطرة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

5  نوفم22  222 تم تقرير ما يلي :
زياسة النشاط التجاري التا ي : بيع 
إصالح وصيانة أميع أنواع امليات 

الصناعية.
نقل   : التجاري  النشاط  حذف 

امشخاص.
تحديث النظام امسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
 االبتدائية بالقنيطرة تحت رقم 89234 

بتاريخ فاتح سيسم22  222.
34 P

IMRAN ET YACOUT
شركة ذات املسؤولية املحدوسة 

بشريك واحد
رأسمالها : 2.222  سرهم

املقر االأتماعي : رقم 9، تجزئة 
الهدى، سيدي عالل التازي، سوق 

أربعاء الغرب
تأسيس شركة

وضع  تم  عرفي،  عقد  بمقت�سى 
ذات  لشركة  امسا�سي  القانون 
واحد  بشريك  املحدوسة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية :
 IMRAN ET YACOUT : التسمية

.SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدوسة بشريك واحد.
تجزئة   ،9 رقم   : االأتماعي  املقر 
سوق  التازي،  عالل  سيدي  الهدى، 

أربعاء الغرب.

: تحويل امموال  موضوع الشركة 
وتسديد الفاتورات.

رأسمال  حدس   : الشركة  رأسمال 
الشركة في مبلغ 2.222  سرهم مقسم 
إ 7 22  حصة اأتماعية بقيمة 22  
بكاملها،  محررة  للواحدة،  سرهم 
مكتتبة، وموزعة عل7 الشركاء كالتا ي :
السيدة هدى العرابي 222  حصة.

املدة : 99 سنة.
أسند إ 7 السيدة هدى   : التسيي2 
التعريف  لبطاقة  الحاملة  العرابي، 

.AB634272 الوطنية رقم
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
أربعاء  بسوق  االبتدائية  باملحكمة 
بتاريخ   27489 رقم  تحت   الغرب 

29 نوفم22  222.
35 P

 STE HYDRAULIQUE
CONTROLE

عل7 إثر الجمع العام الغي2 العاسي 
بمقر  ماي  222   8 بتاريخ  واملنعقد 

الشركة والذي تقرر فيه ما يلي :
الحل املسبق للشركة هيدروليك 
كونت2ول الواقع مقرها تجزئة سعيد 
القنيطرة  طريق    259 رقم  حجي، 
بسال  التجاري  بالسجل  واملقيدة 

تحت رقم 67 29.
بورمانة  أنوار  السيد  تعيين 
كمصفي  بورمانة  فؤاس  والسيد 
للشركة ومقرها كمحل للتصفية وتم 

عل7 اثره قبول املهام املنوطة إليه.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل  222    2 االبتدائية بسال يوم 

تحت رقم 37637.
36 P

STE BELSTAFF SERVICES
SARL

في  مسجل  عرفي  عقد   بمقت�سى 
2 نوفم22  222 الرباط، قد تم وضع 
تحمل  لشركة  امسا�سي  القانون 

الخصائص التالية :
 STE BELSTAFF  : التسمية 

.SERVICES SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدوسة.

الهدف االأتماعي :

الشركات  بين  االتصال  وكالة 

يتعلق  ما  كل  وامأنبية  املغربية 

بامعمال النسيج ؛

التجارة الوطنية والدولية ؛

االستي2اس والتصدير.
رأس املال : 22.222  سرهم مقسمة 

سرهم    22 حصة من فئة    222 إ 7 

للحصة الواحدة مقسمة كما يلي :

السيد فيصل الكياس 522 حصة ؛

السيدة صباح املكافح 522 حصة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

من فاتح يناير إ 7   : السنة املالية 

 3 سيسم22 من كل سنة ما عدا السنة 

امو 7 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 املقر االأتماعي : عمارة 58، شقة 3 

شارع واس سبو، أكدال، الرباط.

التسيي2 : 

السيدة صباح املكافح ؛

السيد فيصل الكياس.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

لدى املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 

6 سيسم22  222 تحت رقم 2972 .

37 P

STE ELECTRO - HMIDA
 شركة ذات املسؤولية املحدوسة 

ذات الشريك الواحد
رأسمالها : 22.222  سرهم

مقرها االأتماعي : رقم 474 

شارع الحسن  ، تجزئة تاسرات، 

الخميسات

محضر تصفية الشركة
مصحح  عام  محضر  بموأب 

اإلمضاء بتاريخ 26 نوفم22  222 :

تم االتفاق عل7 التصفية النهائية 

 STE ELECTRO- وإبرام الذمة لشركة

بمقرها  وذلك   HMIDA SARL

 ،474 برقم  املوأوس   االأتماعي 

تاسرات،  تجزئة  الحسن  ،  شارع 

الخميسات.
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البكري  السيد  إشراف  تحت 
احميدة بصفته رئيس الشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
باملحكمة االبتدائية بالخميسات تحت 
رقم 348  بتاريخ فاتح سيسم22  222.
38 P

STE D’ELITE DE BATIMENT
SELIBA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
رأسمالها : 6.522.222 سرهم

مقرها االأتماعي : 2  زنقة املالخ، 
شقة رقم 2، العكاري، الرباط

موت املرحوم السيد محمد حمي
وتخصيص حصصه مصحاب 

حقوقها، هبة بين امقارب، تعيين 
مسي2 وتحديث القانون امسا�سي

I - بموأب املحضر الجماعي بتاريخ 
5  نوفم22  222.

العامة  الجمعية  أحاطت   -   
 بوفاة الراحل السيد محمد حمي في 
إسناس  وتقرر  أكتوبر  222   22
مشاركته في رأسمال الشركة املسماة 
حصة من   26.222  ،SELIBA SARL
فئة 22  سرهم للحصة للمستفيدين 

كالتا ي :
 7222 حمي  علي  محمد  السيد 

حصة ؛
 7222 حمي  اسماعيل  السيد 

حصة ؛
السيدة زينب بلغازي 4334 حصة ؛
السيدة إحسان حمي   36 حصة ؛
السيدة سكينة حمي   36 حصة ؛

املجموع 26.222 حصة.
أهابت السيدة زينب بلغازي   -  2
  22 فئة  من  حصة   4334 مجموع 
تملكها  التي  الواحدة  للحصة  سرهم 
ش.ذ.م.م،   SELIBA الشركة  من 
مقرها  سرهم،   6.522.222 رأسمالها 
زنقة املالخ،    2 االأتماعي بالرباط، 
العكاري، لصالح السيد   2 شقة رقم 
اسماعيل  السيد  حمي،  علي  محمد 
حمي، السيدة إحساب حمي والسيدة 
سكينة حمي ومن تمت أصبحوا هم 

املالكون لهذه الحصص.

رأسمال  فإن  سبق،  ملا  ونظرا 
سرهم   6.522.222 البالغ  الشركة 
فئة  من  حصة   65.222 إ 7  مقسم 

22  سرهم موزعة عل7 النحو التا ي :
 26.222 سنيا  رضوان  السيد 

حصة ؛
السيدة أمال حمي 3.222  حصة ؛
 8667 حمي  علي  محمد  السيد 

حصة ؛
السيد اسماعيل حمي 8667 حصة ؛
السيدة إحسان حمي 4333 حصة ؛
السيدة سكينة حمي 4333 حصة ؛

املجموع 65.222 حصة.
االحتفاظ  العام  الجمع  قرر   -  3
للشركة  سنيا مسي2ا  بالسيد رضوان 

ملدة غي2 محدوسة.
قرر  املحضر،  لنفس  وفقا   -  4
القانون  تحديث  العام  الجمع 

امسا�سي للشركة.
II - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت  سيسم22  222  فاتح  بتاريخ 
رقم السجل التجاري    22 45 رقم 

.29345
39 P

GOSOLAR
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
رأسمالها : 22.222  سرهم

مقرها االأتماعي : عمارة 32 شقة 8 
زنقة موالي أحمد لوكيلي، حسان، 

الرباط
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة لشريك واحد
حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   -   
تم  يوليو  222،   28 بالرباط بتاريخ 
وضع القانون امسا�سي لشركة ذات 
تحت  وذلك  املحدوسة،  املسؤولية 

املعطيات التالية :
.GOSOLAR SARL : التسمية

بشكل  الشركة  هدف   : الهدف 
لنفسها  إما  مباشر،  غي2  أو   مباشر 
في  ثالث،  لطرف  أو  للمشاركة،  أو 

املغرب وفي أميع البلدان :

الكهرباء  وتوزيع  وتسويق  إنتاج 
والطاقات املتجدسة )الرياح، والطاقة 
والطاقة  والهيدروليكية(  الشمسية، 

الحيوية ؛
إسارة شبكات توزيع ونقل الكهرباء 
واملتوسط  املنخفض  الجهد  ذات 

والعا ي ؛
وتشغيل وصيانة  تصميم وإنشاء 

شبكات توزيع الطاقة ؛
وحدات  وتركيب  وبناء  هندسة 
وإنتاج  للطاقة  املشت2ك  التوليد 

الطاقة املتجدسة ؛
الهندسية،  واملشورة  الدراسة 
أعمال  وأميع  الطاقة،  سيما  وال 

املشاريع املتعلقة بقطاع الطاقة ؛
وسراسة  وتنفيذ  وإسارة  مراقبة 
تحتية  بنية  أعمال،  أي  ومراقبة 
تتعلق بالهندسة املدنية والهيدروليكا 
املتعلقة  املشاريع  وتنسيق  ومراقبة 

بهدف الشركة ؛
العمليات  أميع  عامة  وبصفة 
التي لها ارتباط مباشر أو غي2 مباشر 
والتي  أعاله  املبنية  الغايات  بإحدى 
تنمية  عل7  تساعد  أن  شأنها  من 

الشركة.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
 32 عمارة   : االأتماعي  املقر 
زنقة موالي أحمد لوكيلي،   ،8 شقة 

حسان، الرباط.
رأس املال : 22.222  سرهم موزع 
حصة  كل  قيمة  حصة    222 عل7 
وأسندت  كلها  حررت  سرهم    22

للشركاء كالتا ي :
حماموش  مهدي  محمد  السيد 

522 حصة ؛
السيد مروان بضعة 522 حصة؛

املجموع 222  حصة.
التسيي2 : عين كل من السيد محمد 
مهدي حماموش والسيد مروان بضعة 

مسي2ان للشركة ملدة غي2 محدوسة.
السنة االأتماعية : من فاتح يناير 
إ 7  3 سيسم22. إن أول سنة اأتماعية 
سوف تنتهي يوم  3 سيسم22  222.

االحتياطي  لتكوين   %5  : امرباح 
القانوني والباقي يوزع عل7 الشركاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت  سيسم22  222  فاتح  بتاريخ 
44 22  )رقم السجل التجاري  رقم 

.( 56267
بمثابة مقتطف وبيان

املسي2

40 P

 MIRAGE PROPERTIES

DEVELPOMENT
تأسيس شركة

بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين  وضع  تم  سيسم22  222   2

الشركة ذات املميزات التالية :

 MIRAGE  : التسمية 

.PROPERTIES DEVELPOMENT

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  وذات  املحدوسة  املسؤولية 

الواحد.

يتعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء باملغرب أو خارأه :

أميع امنشطة املتعلقة بالبناء.

املقر الرئي�سي : 42، شارع الساقية 

الحمراء، العيون.

الرأسمال : حدس في مبلغ 22.222  

حصة من    222 إ 7  سرهم مقسمة 

ملك  في  للواحدة  سرهم    22 فئة 

السيد سيداتي أمال.

السيد  طرف  من  تسي2   : اإلسارة 

سيداتي أمال.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت  سيسم22  222   3 بتاريخ 

3708/2021 سجل تجاري رقم 39227.

41 P

 ARABIAN PLASTIC AND

PAPER INDUSTRY
A2PI

تأسيس شركة
بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين  وضع  تم  سيسم22  222   2

الشركة ذات املميزات التالية :
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 ARABIAN PLASTIC  : التسمية 
.AND PAPER INDUSTRY A2PI

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  وذات  املحدوسة  املسؤولية 

الواحد.
يتعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء باملغرب أو خارأه :
صناعة العبوات البالستيكية.

املقر الرئي�سي : 42، شارع الساقية 
الحمراء، العيون.

مبلغ  في  حدس   : الرأسمال 
إ 7  مقسمة  سرهم    2.222.222
سرهم    22 حصة من فئة    22.222
للواحدة في ملك السيد سيداتي أمال.
السيد  طرف  من  تسي2   : اإلسارة 

سيداتي أمال.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت  سيسم22  222   3 بتاريخ 
3709/2021 سجل تجاري رقم 39225.
42 P

TIKAN PROMO
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة 
بمسؤول واحد

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   ،2222 يناير   3
واحد  بمسؤول  املسؤولية  محدوسة 

باملواصفات التالية :
 TIKAN PROMO  : التسمية 

.SARL AU
مجموعة التقدم   : املقر التجاري 
ج ا ش 2-17، الطابق الثاني، سيدي 

ال22نو�سي، الدار البيضاء.
الهدف التجاري : منعش عقاري.

الرأسمال : محدس في 22.222  سرهم 
مقسمة إ 7 222  حصة كما يلي :

السيد رضوان فتوح 222  حصة.

املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.
التسيي2 : السيد رضوان فتوح.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 
التجارية بالدار البيضاء رقم728288 

سجل تجاري رقم 454239.
43 P

ANGEL CAKE
 SARL

أنجل كيك

شركة ذات مسؤولية محدوسة

املقر االأتماعي : 4 ، إقامة 22 ، 

أزء ج ه 4، رياض امندلس، حي 

الرياض، الرباط

السجل التجاري الرباط 25 35 

 قرر الجمع العام االستثنائي بتاريخ 

32 أكتوبر  222 لشركة أنجل كيك 
رأسمالها  ذات املسؤولية املحدوسة، 

22.222  سرهم، ما يلي :

اأتماعية  حصة   822 تفويت 

الواحدة  للحصة  سرهم    22 بقيمة 

عبد  الشبيهي  السيد  طرف  من 

الرحيم كالتا ي :

لفائدة  اأتماعية  حصة   552

السيدة حسناء الشبيهي ؛

لفائدة  اأتماعية  حصة   252

اآلنسة كنزة الشبيهي.

أديد  أسا�سي  نظام  اعتماس 

للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

سيسم22   2 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم 22277 .
لإلشارة والبيان

44 P

DARENTI
SARL AU

بمقت�سى  عقد  عرفي  حرر بتاريخ 

 3 ماي  222 بالبيضاء تقرر ما يلي :

 فسخ مسبق للشركة ابتداءا من 

تاريخ  3 ماي  222.

 تعيين السيد املنياني عبد الرحمان 

كمصفي  للشركة  . 

محل التصفية هو املقر االأتماعي 

الثاني  الطابق   GH2-17 للشركة 

إقامة التقدم ال22نو�سي، الدار البيضاء.

القانوني لدى كتابة  اإليداع  تم  

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 28 يونيو  222 تحت 
رقم 784542.

45 P

HYDRAUTECH INDUSTRIE
SARL 

بتاريخ    بمقت�سى عقد عرفي حرر 
8 مارس  222 بالبيضاء تقرر ما يلي : 
تغيي2 املقر اإلأتماعي للشركة إ 7 
املنطقة الصناعية زناتة   229 تجزئة 

عين حروسة املحمدية.
تحديث القانون امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
يونيو  222    4 بتاريخ  باملحمدية 
تحت رقم 383 .                                                                                              
46 P

 HYGIENIC TRADING
COMPANY

SARL au
بتاريخ  بمقت�سى عقد عرفي حرر 
تقرر  بالبيضاء  سيسم22  222      

ما يلي :
للشركة  االأتماعي  املقر  تغيي2 
 32 4 الشقة  إ 7 تجزئة نزهة الطابق 

الدار البيضاء.
تحديث القانون امسا�سي للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  وضع  تم 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
سيسم22   25 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2222 تحت رقم  75926.
47 P

 INSTITUTION 
L’EXCELLENCE

Sarl 
بتاريخ  بمقت�سى عقد عرفي حرر 
تقرر  بالبيضاء  ف22اير  222   25 

ما يلي :  
تغيي2 املقر اإلأتماعي للشركة إ 7 
59 شارع الزرقطوني الطابق 7 الشقة 

22  الدار البيضاء.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
لدى املحكمة التجارية بالدار البيضاء 
رقم  تحت  أبريل  222    4 بتاريخ 

.774482
48 P

BATI BUILDING
SARL AU

بتاريخ   بمقت�سى عقد عرفي حرر 

5  أبريل  222 بالبيضاء تقرر ما يلي: 

تغيي2 املقر اإلأتماعي للشركة إ 7 

  8 العمارة   2 الشطر  ال22كة  فدان 
سيدي  القدس   4 الطابق   22 رقم 

ال22نو�سي الدار البيضاء.

من  الشركة  رأسمال  من  الرفع 

2.222.222 إ 7 3.222.222 سرهم.

امسا�سي  القانون  صياغة  إعاسة 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

8 يونيو  222  بالدار البيضاء بتاريخ 

تحت رقم 728 78.                                                                                              

49 P

TPROJECT
Sarl

بتاريخ   بمقت�سى عقد عرفي حرر 

3 مارس  222  بالبيضاء تقرر ما يلي :  

تغيي2 املقر اإلأتماعي للشركة إ 7 
55 شارع الزرقطوني الطابق   رقم 3 

حي املستشفيات الدار البيضاء.

امسا�سي  القانون  صياغة  إعاسة 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

ماي  222   7 بتاريخ  بالدار البيضاء 

تحت رقم 777584.                                                                                              

50 P

SESA PLATEFORME
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدوسة 

بشريك واحد

تأسيس
حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   : أوال 

سيسم22   3 بتاريخ  البيضاء  الدار  في 

امسا�سي  النظام  وضع  تم   ،222 

املحدوسة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املميزات املبينة فيما يلي :
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.SESA PLATEFORME : التسمية
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة بشريك واحد.
شراء   : هي  الشركة  من  الغاية 
وبيع وتشغيل وتخزين وإيداع وحفظ 
وتصدير  ونقل  وتجميد  ومعالجة 

امسماك وأميع املأكوالت البحرية.
بوشرايا،  الشهيد  شارع   : املقر 
الطابق   ، 4 شقة رقم  عمارة قوبع، 

الثالث، العيون.
سنة   99 حدست مدتها في   : املدة 

اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.
رأس املال : 22.222  سرهم املوزع 

كما يلي :
السيد كمال ص22ي 22.222  سرهم 

222  حصة.
تسي2 الشركة من طرف   : اإلسارة 

السيد كمال ص22ي ملدة غي2 محدسة.
فاتح  بين  ما   : الجماعية  السنة 

يناير إ 7 متم سيسم22.
القانوني  اإليداع  تم  لقد   : ثانيا 
تحت  بالعيون  االبتدائية  باملحكمة 

رقم 3718/2021.
51 P

MOROCCAN AUSTRALIAN
SARL 

املقر : الحي الصناعي النهضة تجزئة  
 K الرباط

الرقم الضريبي : 3323474
السجل التجاري الرباط  29569 

تغيي2 النظام امسا�سي :تغيي2 الغرض 
االأتماعي للشركة

تغيي2 النظام امسا�سي : تغيي2 
الغرض االأتماعي للشركة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املنعقد بتاريخ 8 نوفم22  222  لشركة
 MOROCCAN  AUSTRALIAN SARL
تمت  سرهم    22.222 برأسمال 

املوافقة عل7 القرار التا ي :
بيع أو تمثيل أو استي2اس أو تصدير 
املنتجات الصناعية   أو شحن أميع 
أو الحرفية أو الزراعية، وتصنيع أميع 
املنتجات الصناعية أو الحرفية.تغيي2 

املاسة 3 من النظام امسا�سي.

لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

القانوني  امأل  في  بالرباط  التجارية 

رقم  تحت  سيسم22  222   6  يوم 

.D  22 299

52 P

JRH CONSULTING

M&N CAPITALES
SARL

 شركة ذات مسؤولية محدوسة 

ذات الشريك الواحد

تأسيس
تم تأسيس شركة بالرباط تحمل 

نوفم22   24 بتاريخ  التالية  الصفات 

: 222 

 M&N  : االأتماعي  اللقب 

.CAPITALES SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدوسة.

لها  الشركة   : االأتماعي  الهدف 

هدف أيضا في املغرب كما في الخارج :

أو  )تاأر  والتصدير  االستي2اس 

وسيط( ؛

اإلعالن ؛

املعامالت  أميع  عام،  وبشكل 

أو  الصناعية  أو  التجارية  املالية 

مباشر  بشكل  العقارية  أو  املالية 

الشركة  بموضوع  مباشر  غي2   أو 

ذلك  في  بما  مصالحها،  لصالح  أو 

أميع  مع  أشكاله  بجميع  التعاون 

الشركات  أو  الشركات  أو  العمليات 

التي لديها كائن مماثل أو ملحق.
سرهم    22.222  : املال  رأس 

فئة  من  حصة    222 إ 7  مقسمة 

22  سرهم للحصة.

 522  EL MAHJOUR YOUNES

حصة ؛

 MANUEL ANGELO MANZONI

522 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إ 7   : السنة املالية 

 3 سيسم22 من كل سنة ما عدا السنة 

امو 7 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 ،23 كراج رقم   : املقر االأتماعي 
امخوين 4، سعيد حجي، سال.

 EL MAHJOUR  : التسيي2 
YOUNES ؛

.MANUEL ANGELO MANZONI
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التسجيل  رقم  الرباط  التجارية 

بالسجل التجاري  3524.
53 P

JRH CONSULTING

NR INGENIERIE
SARL AU

 شركة ذات مسؤولية محدوسة 
ذات الشريك الواحد

تأسيس
تم تأسيس شركة بالرباط تحمل 
أكتوبر   22 بتاريخ  التالية  الصفات 

: 222 
 NR  : االأتماعي  اللقب 

.INGENIERIE SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
الشريك  ذات  املحدوسة  املسؤولية 

الواحد.
لها  الشركة   : االأتماعي  الهدف 
هدف أيضا في املغرب كما في الخارج :

مكتب سراسات ؛
سراسات وتكوينات ؛

املعامالت  أميع  عام،  وبشكل 
أو  الصناعية  أو  التجارية  املالية 
مباشر  بشكل  العقارية  أو  املالية 
الشركة  بموضوع  مباشر  غي2   أو 
ذلك  في  بما  مصالحها،  لصالح  أو 
أميع  مع  أشكاله  بجميع  التعاون 
الشركات  أو  الشركات  أو  العمليات 

التي لديها كائن مماثل أو ملحق.
سرهم    22.222  : املال  رأس 
فئة  من  حصة    222 إ 7  مقسمة 

22  سرهم للحصة.
الكر�سي رشيد 222  حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إ 7   : السنة املالية 
 3 سيسم22 من كل سنة ما عدا السنة 

امو 7 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 املقر االأتماعي : رقم 684، قطاع 4 

زرسال الغربية، سيدي أبي القناسيل، 

سال.

التسيي2 : الكر�سي رشيد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التسجيل  رقم  سال  االبتدائية 

بالسجل التجاري 34995.

54 P

JRH CONSULTING

S.PROPRETE
SARL AU

بمقت�سى املحضر الشفوي   : أوال 

لشركة  االستثنائي  العام  للجمع 

S.PROPRETE ش.م.م ذات الشريك 

أنوب  الرامي،  بي2  و2234  الواحد 

القنيطرة، وعقد البيع اللذين بتاريخ 

23 سبتم22  222 تقرر ما يلي :

التي  حصة    222 ونقل  بيع 

 BOUCHAIB السيد  يمتلكها 

 HASSAN إ 7 السيد   LAHMOUDI

.BEN-AZZOUZ

للشركة  السابق  املسي2  استقالة 

.BOUCHAIB LAHMOUDI السيد

املعدل  امسا�سي  النظام  اعتماس 

للشركة.

HASSAN BEN- السيد  تعيين 

كمسي2 للشركة ملدة غي2   AZZOUZ

محدسة.

القانوني  اإليداع  تم  لقد   : ثانيا 

باملحكمة االبتدائية بسال تحت رقم 

  56 بتاريخ 24 نوفم22  222.

55 P

UTILUM
SARL AU

تأسيس شركة محدوسة املسؤولية 
بشريك وحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

29 نوفم22  222، تمت  بالرباط يوم 

لشركة  التأسي�سي  القانون  صياغة 

وحيد،  بشريك  املسؤولية  محدوسة 

لها الخصائص التالية :



24761 الجريدة الرسميةعدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) 

.UTILUM : التسمية

الهدف : التجارة.

ابن  شارع   ،59  : املقر االأتماعي 

سينا، شقة رقم   ، أكدال الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرأسمال : حدس رأسمال الشركة 

في مبلغ 22.222  سرهم.

الشركة  تسيي2  عهد   : اإلسارة 

السيد رضا ابو زايد.

من فاتح يناير إ 7   : السنة املالية 

غاية  3 سيسم22.

تم االيداع القانوني وتسجيل   -  II

الشركة بالسجل التجاري للمحكمة 

نوفم22   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم 24 22 .

56 P

SOCIETE CHAKKAOUI

SARL AU

تعديالت قانونية
الواحد  املساهم  قرار  إثر  عل7 

 «SOCIETE CHAKKAOUI» لشركة 

شركة ذات املسؤولية املحدوسة ذات 

رأسمالها  البالغ  الواحد،  املساهم 

مقرها  والكائن  سرهم    22.222

حي   3 رقم  مليلية  بزنقة  االأتماعي 

السعاسة العيون، تقرر ما يلي :

بإضافة  الشركة  نشاط  توسيع 

البضائع  نقل   : التالية  امنشطة 

لفائدة الشركة، نقل البضائع لفائدة 

الغي2، شراء بيع ونقل مواس البناء.

العنوان  إ 7  الشركة  مقر  نقل 

الجديد : شارع عبد هللا بن الزبي2 حي 

املسي2ة العيون.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت  سيسم22  222   3 بتاريخ 

.2021/3707

57 P

CAPARES
SARL AU

إقامة يونس 2 تجزئة رقم   شارع 

محمد الخامس تابريكت - سال

تعديل
بمقت�سى عقد عرفي محرر في سال 

واملسجل  أكتوبر  222   28 بتاريخ 

  6 في  بالرباط  التسجيل  بمصلحة 

نوفم22  222 تحت رقم 46562 قرر 

 CAPARES» شركة  في  املساهمون 

: «SARL AU

 : االأتماعية  الحصص  تحويل 

السيد عز أنيس قام ببيع 65  حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة للسيد عز 

عكاشة.

السيد عز عبد هللا قام ببيع 65  

للحصة  سرهم    22 بقيمة  حصة 

للسيد عز عكاشة.

السيدة عز نبيلة قامت ببيع 65  

للحصة  سرهم    22 بقيمة  حصة 

للسيد عز عكاشة.

السيدة فاتحة ساسي قامت ببيع 

342 حصة بقيمة 22  سرهم للحصة 

للسيد عز عكاشة.

  65 ببيع  قام  عمر  عز  السيد 

للحصة  سرهم    22 بقيمة  حصة 

للسيد عز عكاشة.

 : اإلمضاء  وسلطة  الشركة  تسي2 

قرر املساهم الوحيد تسمية السيد 

مع  للشركة  كمسي2  عكاشة  عز 

أميع  عل7  اإلمضاء  سلطة  تخويله 

الوثائق املتعلقة بالشركة، واإلمضاء 

عل7 الشيكات.

تغي2 الصفة القانونية : من شركة 

إ 7 شركة  ذات املسؤولية املحدوسة 

بشريك  املحدوسة  املسؤولية  ذات 

وحيد.

بتقديم  قام  أنيس  عز  السيد 

استقالته من منصب مسي2 الشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط في املحكمة االبتدائية ملدينة 

سال تحت رقم  3788.

58 P

ROSINTER
SARL AU

إغالق التصفية
لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
مسؤولية  ذات  شركة   ROSINTER
محدوسة وذات شريك وحيد رأسمالها 
2.222  سرهم مقرها بالدار البيضاء 
زنقة 3 ايت اورير شارع موالي يوسف 
بالسجل  مسجلة  البيضاء  الدار 
بيوم   47 323 التجاري تحت الرقم 

5 أكتوبر  222 القرارات التالية :
املصفي  التقرير  عل7  املوافقة 

وت22ئة ذمته.
النهائي  الحساب  عل7  املوافقة 
للتصفية والذي يظهر رصيد تصفية 

سلبي بقيمة 35.272,29 سرهم.
قرار السداس من الحساب الجاري 

مبلغ 4 ,3.942 .
قرار إبراء ذمة املصفي عن مهمته 

في تصفية الشركة.
الشركة  تصفية  بإثبات  القرار 

نهائيا.
بمقت�سى مقتطف وبيان

املصفي

59 P

KGS INDUSTRIE
SARL

ك ج س أندوست2ي
املقر االأتماعي : تجزئة نسيم رقم 

 8 حي النسيم الدار البيضاء
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I
وضع  تم   ،2228 سبتم22   2 بتاريخ 
ذات  لشركة  امسا�سي  القانون 

املسؤولية املحدوسة صفاتها ما يلي :
«ك ج س أندوست2ي»   : التسمية 

.«KGS INDUSTRIE»
ساخل  تهتم  الشركة   : املوضوع 
بشكل مباشر وغي2  املغرب وخارأه، 

مباشر ب :
أميع امعمال الصناعية واآلالت 
املعدنية وامنابيب والهياكل املعدنية، 
الصيانة املدنية الصناعية، الصباغة 
بيع  الكهربائية،  امعمال  الصناعية، 

وشراء وصيانة املعدات الصناعية.

استي2اس أميع املعدات الصناعية 
وتمثيلها وتوزيعها.

التجارية  العمليات  وأميع 
والعقارية واملالية التي ترتبط بصفة 
مباشرة أو غي2 مباشرة التي تساهم في 

رفع أهداف الشركة.
املقر االأتماعي : تجزئة نسيم رقم 

 8  حي النسيم الدار البيضاء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
الشركاء  تقدم   : املساهمات 
بمساهمات نقدية عل7 الشكل التا ي :
 : الواحد  عبد  كرفال  السيد 

52.222 سرهم.
 52.222  : يونس  حماني  السيد 

سرهم.
املجموع : 22.222  سرهم.

  22.222  : االأتماعي  الرأسمال 
حصة    222 إ 7  مقسمة  سرهم 
اأتماعية بقيمة 22  سرهم للحصة، 

محررة ومجزأة كليا.
السنة االأتماعية : من فاتح يناير 

إ 7  3 سيسم22.
عبد  كرفال  السيد   : التسيي2 
هما  يونس  حماني  والسيد  الواحد 
املسي2ان الوحيدان للشركة ملدة غي2 

محدسة.
باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء  بالدار  لالستثمار  الجهوي 
)C.R.I( بتاريخ 8  سبتم22 2228 تحت 

السجل التجاري رقم : 88867 .
60 P

NUAGES TRANS
شركة محدوسة املسؤولية
رأسمالها 22.222  سرهم

مقرها االأتماعي  2  شارع موالي 
عبد العزيز إقامة الصنوبر مكتب 

رقم 4 - القنيطرة
I - عل7 إثر الجمع العام غي2 العاسي 
نوفم22  222،   29 بتاريخ  املنعقد 
لشركة  العامة  الجمعية  قررت 
«NUAGES TRANS» شركة محدوسة 
سرهم،    2.222 املسؤولية رأسمالها 
موالي  شارع  االأتماعي  2   مقرها 
عبد العزيز إقامة الصنوبر مكتب رقم 

4 - القنيطرة، ما يلي :
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قفل التصفية للشركة.

عبد  العبا�سي  السيد  ذمة  براءة 

الفتاح وإعفائه من مهمته.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

2 سيسم22  222 تحت رقم 5749.

61 P

خبي2 محاسب

أس الشركاء

2 4، شارع بوركون، الدار البيضاء

 WATER AND ENERGY

SOLUTIONS
SARL

شركة محدوسة املسؤولية

رأسمالها 22.222  سرهم

 مقرها االأتماعي : 24  شارع رحال 

املسكيني، الطابق الخامس الدار 

البيضاء

رقم السجل التجاري 9349 4

العام  الجمع  لقرارات  وفقا   -  I

أكتوبر   6 غي2 العاسي املنعقد بتاريخ 

 222، تقرر ما يلي :

للسيد  حصة   252 تفويت 

إ 7   ALEXANDER TRINZ

 MOHAMMED AMINE السيد 

عل7  واملصاسقة   CHERKAOUI

 MOHAMMED AMINE السيد 

CHERKAOUI كشريك أديد.

من النظام   7 و   6 تعديل البنوس 

امسا�سي للشركة ؛

التعيين القانوني للمسي2 في  إلغاء 

النظام امسا�سي.

امسا�سي  النظام  صياغة  إعاسة 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

نوفم22    9 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

 222 تحت الرقم 6 2 82.
من أأل املستحرج واإلشارة

التسيي2

62 P

خبي2 محاسب

أس الشركاء

2 4، شارع بوركون، الدار البيضاء

SONS
شركة محدوسة املسؤولية
رأسمالها 22 .3 2 سرهم

 مقرها االأتماعي : بني عمار أنفي2يور 
2 املنصورية، بن سليمان
رقم السجل التجاري 3469

I - وفقا لقرارات الشريك الوحيد 
بتاريخ 22 أكتوبر  222، تقرر ما يلي :
السيد  حصص  مجموع  تفويت 
لفائدة  السليماني،  ماأيد  سيدي 
شركة SONS HOLDING ممثلة من 
طرف السيد سيدي ماأيد سليماني، 

املتمثلة في  3 2 حصة.
امسا�سي  النظام  صياغة  إعاسة 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
نوفم22  222    5 بتاريخ  بنسليمان 

تحت الرقم 625.
من أأل املستحرج واإلشارة

التسيي2

63 P

خبي2 محاسب

أس الشركاء

2 4، شارع بوركون، الدار البيضاء

SONS
شركة محدوسة املسؤولية
رأسمالها 22 .3 2 سرهم

 مقرها االأتماعي : بني عمار أنفي2يور 
2 املنصورية، بن سليمان
رقم السجل التجاري 3469

I - وفقا لقرارات الشريك الوحيد 
بتاريخ  2 أكتوبر  222، تقرر ما يلي :
الزياسة في رأسمال الشركة بمبلغ 
لرفعه  سرهم   4.375.522 قيمته 
 2.222.222 قدره  مبلغ  من  بالتا ي 

سرهم إ 7 6.357.522 سرهم.
معلال  الشركة  رأسمال  تخفيض 
بالخسائر وذلك بمبلغ قيمته بالدرهم 
مبلغ  من  لتخفيضه   ،6. 44.422
 2 3. 22 ملبلغ  سرهم   6.357.522

سرهم.

تعديل القانون امسا�سي للشركة 

بالتوافق.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

نوفم22  222    2 بتاريخ  بنسليمان 

تحت الرقم  62.
من أأل املستحرج واإلشارة

التسيي2

64 P

أس الشركاء

السيد أقصبي فؤاس

خبي2 محاسب

2 4، شارع بوركون، الدار البيضاء

MIRAGE AERO SERVICES
شركة محدوسة املسؤولية
رأسمالها 22.222  سرهم

 مقرها االأتماعي : 2  شارع الحرية، 

الطابق 3، شقة 5، الدار البيضاء
رقم السجل التجاري 524469

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -   

نوفم22   24 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

امسا�سي  النظام  وضع  تم   ،222 

املسؤولية  محدوسة  لشركة 

خصائصها كالتا ي :

 MIRAGE AERO»  : التسمية 

محدوسة  شركة   «SERVICES

املسؤولية.

واالستي2اس  التصدير   : املوضوع 

والقيمة  اللوأستية  والخدمات 

املضافة.

شارع    2  : االأتماعي  املقر 

الدار   ،5 شقة   ،3 الطابق  الحرية، 

البيضاء.

ابتداء من يوم  99 سنة    : املدة 

التقييد بالسجل التجاري.

سرهم،    22.222  : الرأسمال 

بقيمة  حصة    .222 إ 7  مقسمة 

22  سرهم للحصة الواحدة، محررة 

كالتا ي :

السيد  نصيب  من  حصة   252

.TALAL BENYOUCHEN

السيد  نصيب  من  حصة   752

.AYOB BIN YOUSHAH

السيد  الشركة  يسي2   : اإلسارة 
غي2  ملدة   AYOB BIN YOUSHAH

محدوسة.
السنة االأتماعية : من فاتح يناير 

إ 7  3 سيسم22 من كل سنة.
السجل التجاري : رقم 524469.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
سيسم22   2 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

 222 تحت رقم 724 4.
من أأل املستحرج واإلشارة

التسيي2

65 P

ABI CAPITAL
RC 156339

نأسيس شركة محدوسة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

امسا�سي  القانون  بمقت�سى   -   
تقرر  نوفم22  222   9 املؤرخ بتاريخ 
املسؤولية  محدوسة  شركة  تأسيس 
 ABI» ذات شريك وحيد تحمل اسم 

CAPITAL» خاصيتها كالتا ي :
 «ABI CAPITAL»  : التسمية 
املسؤولية  محدوسة  شركة  نأسيس 

ذات شريك وحيد.
الهدف : الشركة تمارس نشاطها :

املعامالت العقارية والتجارية.
في  أعمال  ومزوس  تجاري  وسيط 

أميع املجاالت.
تجارة وشراء وبيع أميع املنتجات 

واملستلزمات وأميع املعدات.
املظاهرات  امحداث،  تنظيم 

واملؤتمرات، والتواصل الرقمي.
أو  تجارية  علمية  عام  وبشكل 
لها  عقارية،  أو  مالية  أو  صناعية 
مباشرة  غي2  أو  مباشرة  عالقة 
بامهداف التي ورست أعاله أو املناسبة 

لتعزيز توسع وتطور الشركة.
الشركة  مقر   : االأتماعي  املقر 
حدس في العنوان التا ي : 2 ، قطاع 9 

بلوك م، حي الرياض، الرباط.
املدة القانونية : تأسست الشركة 
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 ملدة 

التأسيس النهائي لها.
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رأسمال   : االأتماعي  الرأسمال 
2.222  سرهم  الشركة حدس في مبلغ 
قسمت إ 7 22  حصة من 22  سرهم 
لكل حصة سفع كليا ويمثل مساهمة 
أنجزت نقدا لفائدة الشركة كليا من 

طرف الشريك الوحيد :
احمد بوزوبع : 2.222  سرهم.

بالكامل  الحصص  هذه  تدفع 
وتخصص كلها للشركة.

: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 
السيد احمد بوزوبع، القاطن بتجزئة 
رياض والس مطاع، اقامة لشين عمارة 
الجنسية  يحمل  تمارة،  شقة     7
املغربية، مزساس بتاريخ 2 يونيو 985  
التعريف  لبطاقة  حامل  بفاس، 

.A6  272 الوطنية رقم
تم اإليداع القانوني بالسجل   -  2
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
الشركة مسجلة تحت رقم  بالرباط، 

. 56339
66 P

امستاذ محمد الهم�سي
موثق بسال

8 ، شارع فاس

 PHARMACIE MENARA
CASA
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدوسة 
بشريك وحيد

برأسمال يصل إ 7 2.525.222 سرهم
محرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
الهم�سي  محمد  امستاذ  طرف  من 
تغيي2  تم  نوفم22  222،    2 بتاريخ 
 PHARMACIE» تسمية الشركة من 
MOUNA SENHAJI SARL AU» إ 7 
 PHARMACIE MENARA CASA»
سلبية  شهاسة  بموأب   «SARL AU
أكتوبر   28 بتاريخ   2428 77 رقم 

.222 
امسا�سي  القانون  تحيين   -   

للشركة.
2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
2 سيسم22  222 تحت رقم 922 4.

67 P

 APPRENTISSAGE

ACADEMY PRIVE
SARL

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

فاتح  بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

امسا�سي  والنظام  نوفم22  222 

تم  املحين بتاريخ فاتح نوفم22  222 

ما يلي :

االأتماعي  النشاط  توسيع 

للشركة بإضافة امنشطة التالية :

  - االستي2اس والتصدير.

2 - التجارة.

3 - االستشارة في التسيي2.

اسمحند  يوسف  السيد  تعيين 

كمسي2 للشركة.

للشركة  امسا�سي  النظام  تحيين 

وتعديل الفصول التي شملها التغيي2.

القانوني لدى كتابة  وتم اإليداع 

الضبط باملحكمة التجارية في الرباط 

رقم  تحت  نوفم22  222   29 بتاريخ 

. 22284

68 P

AFIFI CONSULTING

WORD PLASTIC
SARL AU

تبعا لقرار محضر الشريك الوحيد 

أكتوبر   27 بتاريخ  بالرباط  املسجل 

 WORD PLASTIC لشركة   ،222 

محدوسة  مسؤولية  ذات  شركة 

عنوانها  الوحيد،  الشريك  ذات 

زنقة البي2وني شارع عقبة   : التجاري 

 7 رقم  شقة   2 طابق   4 رقم  اقامة 

العام الجمع  قرر  الرباط،   أكدال 

 ما يلي :

إعفاء السيد عبد هللا زويتينة من 

تسيي2 الشركة.

توقيف نشاط الشركة.

زويتينة  هللا  عبد  السيد  تعيين 

مصفي الشركة.

عنوان التوقف عن النشاط : حي 

الرحمة قطاع واو رقم 753 سال.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت  سيسم22  222   2 بتاريخ 

رقم  التجاري  السجل    22233

. 34 75

70 P

AFIFI CONSULTING

 FUNDRAISSING

CONSULTING
SARL AU

غي2  العام  الجمع  لقرارات  تبعا 

املسجل  الوحيد  للشريك  العاسي 

نوفم22  222،  بتاريخ     بالرباط 

 FUNDRAISSING» لشركة 

ذات  شركة   «CONSULTING

وحيد،   بشريك  محدوسة  مسؤولية 

قرر الجمع العام ما يلي :

تغيي2 املقر االأتماعي للشركة إ 7 

شقة رقم   32 إقامة   : العنوان التا ي 
8 زنقة موالي احمد الوكيلي، حسان 

الرباط.

تحيين القانون امسا�سي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم  سيسم22  222   24 بتاريخ 

رقم  التجاري  السجل    222 7

. 4695 

71 P

STE ACROS FEZ BEDS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

رأسمالها : 22.222  سرهم

4 سرب املت2 البليدة فاس

السجل التجاري رقم 227 2

قفل تصفية الشركة وإبراء ذمة 
املصفي

العام  الجمع  قرار  عل7  بناء   -  I

بتاريخ  بفاس  املنعقد  العاسي  غي2 

27 سبتم22  222 قرر شركاء شركة 

«ACROS FEZ BEDS» ما يلي :

إبراء ذمة املصفي.

قفل تصفية الشركة.

II - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 
بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  نوفم22  222   32 بتاريخ 

.5392/2021
بمثابة مقتطف وبيان

72 P

STE MALAK ET AMINE CAR
SARL

التأسيس
العرفي  العقد  شروط  حسب 
بتاريخ 7  نوفم22  222، تم تأسيس 
محدوسة  لشركة  امسا�سي  النظام 
املميزات  حسب  وذلك  املسؤولية 

التالية :
 STE MALAK ET  : التسمية 

.AMINE CAR SARL
الشكل القانوني : شركة محدوسة 

املسؤولية.
املرأة  تجزئة   : االأتماعي  املقر 

الزنقة 2  الرقم 2   أرف امللحة.
الغرض والغاية : كراء السيارات.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تسجيل الشركة في السجل التجاري.
  22.222  : الخاص  املال  رأس 
حصة    222 عل7  مقسمة  سرهم 
لكل  سرهم    22 فئة  من  اأتماعية 

حصة في حوزة الشريك الوحيد :
السيد عبد السالم تهموم الحامل 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

GN82875 : 522 حصة.
الحامل  فتيحة  ايشيك  السيدة 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

A784345 : 522 حصة.
من  ابتداء   : االأتماعية  السنة 
كل  من  سيسم22  إ 7  3  يناير  فاتح 

سنة.
الحامل  ايشيك زكرياء   : املديرية 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

A44 334 ملدة غي2 محدوسة.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ  بلقصي2ي  مشرع  االبتدائية 
السجل  رقم  سيسم22  222  فاتح 

التجاري 745.
73 P
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 STE TRAVAUX DE BTP DU
NORD

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
رأسمالها : 622.222 سرهم

أماعة كندر سيدي خيار صفرو
السجل التجاري رقم 729

قفل تصفية الشركة وإبراء ذمة 
التغيي2

I - بمقت�سى الجمع العام املنعقد 
شركاء  قرر   2222 سيسم22  في    
 TRAVAUX DE BTP DU» شركة 

NORD» ما يلي :
تعيين املسي2 املشارك.

II - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 
بصفرو  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   2222 سيسم22   22 بتاريخ 

.595/2020
بمثابة مقتطف وبيان

74 P

PELLET TRADING MAROC
SARL AU

شارع املقاومة املبنى السكني 7 
الشقة 6 - النسيم - املحمدية

تأسيس شركةمحدوسة املسؤولية 
لشريك الوحيد

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
نوفم22  222،   8 باملحمدية في تاريخ 
لشركة  امسا�سي  القانون  إنشاء  تم 
لشريك  املحدوسة  املسؤولية  ذات 

الوحيد خصائصها كالتا ي :
 PELLET TRADING»  : التسمية 

.«MAROC
إلنتاج  معمل  مشغل   : املوضوع 
القابلة  الحيوية  )الكتلة  الطاقة 

لالحت2اق(.
املنفذ  الوسيط  أو  التاأر 

)االستي2اس والتصدير(.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
في  محدس   : الشركة  رأسمال 
  222 إ 7  مقسمة  سرهم    22.222

حصىة من فئة 22  سرهم للحصة :
 : بنعاشر  الصمد  عبد  للسيد 

222  حصة.

السيد  تعيين  تم  الشركة  إلسارة 
وحيد  كمسي2  بنعاشر  الصمد  عبد 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
نوفم22  222   29 يوم  باملحمدية 

تحت رقم 2456.
75 P

BMK AFRICA
شركة ذات مسؤولية محدوسة
شركة ذات مسؤولية محدوسة

رأسمالها 222.222 سرهم
مقرها االأتماعي : زنقة أنوال، إقامة 

هبة شقة رقم   ميموزة القنيطرة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
26 ماي  222 تم تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدوسة باملميزات التالية :

.BMK AFRICA : التسمية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدوسة.
املوضوع االأتماعي : تربية امبقار 

وامغنام.
شراء وبيع املوا�سي وامغنام.

بيع اللحوم.
شراء وبيع الفاكهة والخضروات.

املدة : 99 سنة.
أنوال،  زنقة   : االأتماعي  املقر 
ميموزة،  رقم  ،  شقة  هبة،  إقامة 

القنيطرة.
سرهم   222.222  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   2222 إ 7  مقسمة 

22  سرهم للحصة الواحدة.
السيد محمد بدر أبو   : الحصص 

عبد هللا : 667 حصة.
السيد كريم زيدال : 667 حصة.

 666  : بومزوغ  املهدي  السيد 
حصة.

أسند التسيي2 ملدة غي2   : التسيي2 
محدوسة إ 7 : 

هللا  عبد  أبو  بدر  محمد  السيد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GB 632 7 رقم
السيد كريم زيدال الحامل لبطاقة 
.GB 42 6  التعريف الوطنية رقم

الحامل  بومزوغ  املهدي  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.AA 2924
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
بالقنيطرة  االبتدائية  باملحكمة 
2 سيسم22  222 رقم السجل  بتاريخ 

التجاري 63399.
76 P

ERROUMANJOU
SARL AU

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
قد  نوفم22  222    7 الرباط بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدوسة بشريك الوحيد.
تركيب   : االأتماعي  الهدف 

املصاعد.
صيانة اآلالت االلكت2ونية.

رأسمال الشركة : 22.222  سرهم 
فئة  من  حصة    .222 إ 7  مقسمة 
سرهم للحصة الواحدة موزعة    22

بين الشركاء عل7 الشكل التا ي :
  .222  : : بدر الرومانجو  التسيي2 

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

السجل التجاري.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
ما  سنة  كل  من  سيسم22  إ 7   3 
تاريخ  من  تبتدئ  امو 7  السنة  عدا 

التسجيل.
زنقة   3 شقة أ   58 عمارة   : املقر 

سبو أكدال الرباط.
الرومانجو  بدر  السيد   : املسي2 

مسي2 للشركة.
التجاري  بالسجل  التقييد 
3 563  باملحكمة التجارية بالرباط 

بتاريخ فاتح سيسم22  222.
77 P

SOCIETE M.J CASH
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تغيي2 بعض  نوفم22  222،   32  
 M.J CASH» الشركة  خصائص 

SARL AU» كالتا ي :

العلوي  محمد  السيد  فوت 
التعريف  لبطاقة  الحامل  البلغيتي 
أميع   AB72837  رقم الوطنية 
  222 وقدرها  االأتماعية  حصصه 
حصة ا 7 السيد امين ممدوح الحامل 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.AB27229 
العلوي  محمد  السيد  استقالة 

البلغيتي من منصبه كمسي2 للشركة.
تعيين السيد امين ممدوح مسي2 

أديد للشركة ملدة غي2 محدوسة.
  22.222  : الشركة  رأسمال 
سرهم مقسمة إ 7 222  حصة قيمة 
تحريرها  تم  سرهم    22 واحدة  كل 

بالكامل وموزعة كما يلي :
السيد امين ممدوح : 222  حصة.

املجموع : 222  حصة.
من    5 و   7 و   6 الفصول  تغيي2 

القانون امسا�سي للشركة كالتا ي :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسال تحت رقم 37933.
قصد النشر واإلعالن

78 P

SOCIETE BAYT AL AROUSS
SARL

العاسي  غي2  العام  الجمع  قرر 
أكتوبر  222    3 بتاريخ  املنعقد 
لشركة «BAYT AL AROUSS» شركة 
ذات املسؤولية املحدوسة ورأسمالها 
 : االأتماعي  مقرها  سرهم    22.222
 3 ملتقى زنقة عبدة وبنخي2ان بلوك 

مدخل 9  بطانة سال، تقرر ما يلي :
بعد املوافقة عل7 تقرير املصفي، 

تقرر إنهاء عملية التصفية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسال تحت رقم 37952.
79 P

OLA PROJECT
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة ذات شريك وحيد
  - بمقت�سى عرفي مؤرخ بالرباط 
تحرير  تم  سبتم22  222،  في  2 
 OLA» لشركة  امسا�سي  القانون 

PROJECT» بياناتها كالتا ي :
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ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

شريك  ذات  املحدوسة  املسؤولية 

وحيد.

.«OLA PROJECT» : التسمية

الهدف االأتماعي : أشغال البناء.

املباني  وتجهيز  تهيئة  أشغال 

واملنشآت.

شبكة  ومراقبة  الكهرباء  أشغال 

الهاتف والكمبيوتر.

التكييف،  السباكة،  أشغال 

عن  والكشف  الدخان  استخراج 

الحرائق.

خصوصا  البناء،  أشغال  أميع 

الصباغة والنجارة وأشغال الصرف 

الصحي وشبكات التجهيز.
الطرق  بناء  أعمال الحفر الفنية، 

أعمال السكك الحديدية  وصيانتها، 

والبحرية، املحاأر، العمل في ترسيخ 

امساسات والسدوس.

أعمال هيدروليكية، خط أنابيب 

الهيدروأيولوأيا  هيدروليكي، 

وأعمال الحفر واآلبار واملعالجة.

امرصفة،  وصيانتها،  الطرق  بناء 

مصرف  املدرأات،  املسارات، 

القنوات والهياكل.

الرخام،  النجارة،  أعمال  أميع 

امنابيب،  خط  الطالء،  البالط، 

الصرف الصحي والختم.

امل�سي  ومستلزمات  معدات 

التعليمية  املواس  الطبية، 

التقنية  املعدات  والبيداغوأية، 

)آلة صناعية ورشة العمل،  واملاسية 

املعدات  التفاعلية،  الكتابة  ألواح 

غرف  معدات  وأميع  التعليمية 

االأتماعات(.

استي2اس أميع املواس، أشياء، أثاث 

املنزل، منتجات املعدات وامسوات.

ومعدات  النباتات  استي2اس 

البستنة وملحقاتها، منتجات الصحة 

النباتية وكل ما يتعلق بالبستنة.

أعمال الطباعة، تصميم الطباعة 

والتوثيق.

التجارة.

حي  الرباط،   : االأتماعي  املقر 

حسان، شارع إسريس امك22 رقم 37.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة بالسجل التجاري.

حدس مبلغ رأس املال   : الرأسمال 

أي  ربعه  حرر  سرهم   522.222 في 

 5222 إ 7  وقسم  سرهم    25.222

سرهم    22 بقيمة  اأتماعية  حصة 

لكل واحدة، وهي موزعة إ 7 :

مغربي  بالحاج،  عاسل  السيد 

تجزئة  بتمارة،  قاطن  الجنسية، 

الذهب،  واسي  حي   ،82 رقم  املدوز 

مالك ل 5222 حصة اأتماعية.

بالحاج،  عاسل  السيد   : التسيي2 

بتمارة،  قاطن  الجنسية،  مغربي 

واسي  حي   ،82 رقم  املدوز  تجزئة 

التعريف  لبطاقة  حامل  الذهب، 

مسي2   AD8 398 رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غي2 محدوسة.

   / 56227  : السجل التجاري   -  2

املحكمة التجارية بالرباط.

3 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 

نوفم22   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم 25 22 .

80 P

BEST SWIMWEAR FASHION
SARL AU

إعالن عن تغيي2
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 25 بتاريخ  بسال  املنعقد  االستثنائي 

يونيو 2222 قررت الشريكة الوحيدة 

 BEST SWIMWEAR لشركة 

FASHION SARL AU ما يلي :

االأتماعي  النشاط  توسيع 

 - استي2اس   : بإضافة امنشطة التالية 

تصدير املبالبس الجاهزة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت   2222 يونيو    5 بتاريخ  بسال 

رقم 34726.

81 P

I-CLICK DEVELOPMENTS
تأسيس شركة محدوسة املسؤولية 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بطنجة 
تمت صياغة  نوفم22  222،   9 يوم 
لشركة محدوسة  التأسي�سي  القانون 

املسؤولية، الخصائص التالية :
 I-CLICK  : التسمية 

.DEVELOPMENTS
الهدف : تطوير برامج الكمبيوتر.

ابراهيم  ساحة   : املقر االأتماعي 
 3 الطابق   II بتهوفن  الروساني إقامة 

رقم 82 طنجة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
الرأسمال : حدس رأسمال الشركة 

في مبلغ 5.222  سرهم.
 Mr. عهد تسيي2 الشركة   : اإلسارة 
 MOHAMED HASSOUN OU Mr.

.MOHAMED NOUH
من فاتح يناير إ 7   : السنة املالية 

غاية  3 سيسم22.
تم االيداع القانوني وتسجيل   -  II
الشركة بالسجل التجاري للمحكمة 
نوفم22  بتاريخ     بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 77 22 .
82 P

 RAGNAR DEVELOPMENT
CONSULTING

تأسيس شركة محدوسة املسؤولية 
بشريك وحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تمت  نوفم22  222،   8 بالرباط يوم 
لشركة  التأسي�سي  القانون  صياغة 
وحيد،  بشريك  املسؤولية  محدوسة 

لها الخصائص التالية :
 RAGNAR  : التسمية 
.DEVELOPMENT CONSULTING

است2اتيجية  نصيحة   : الهدف 
االستثمار واالتصال.

شارع   4 فيال   : االأتماعي  املقر 
النوبيال قطاع 7  حي رياض الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تأسيس الشركة.

الرأسمال : حدس رأسمال الشركة 

في مبلغ 22.222  سرهم.

الشركة  تسيي2  عهد   : اإلسارة 

.Mme. CHRAIBI ICHRAK

من فاتح يناير إ 7   : السنة املالية 

غاية  3 سيسم22.

تم االيداع القانوني وتسجيل   -  II

الشركة بالسجل التجاري للمحكمة 

التجارية بالرباط بتاريخ فاتح سيسم22 

 222 تحت رقم 56325 .

83 P

SHAMA GOLDEN
SARL AU

تأسيس شركة محدوسة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -   

قد   ،15/10/2021 يوم  بالقنيطرة، 

تم تأسيس شركة محدوسة املسؤوليـــة 

تحمل  والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية :

 SHAMA GOLDEN  : التسمية 

.SARL AU

رأسمال الشركة : 22.222  سرهم 

  22 حصة بثمن    222 مقسم عل7 

سرهم للحصة. 

الرقم  28   االأتماعي:  املقر 

إقامة أليانس سارنا املهدية- القنيطرة

للعناية  محل  االأتماعي:  الهدف 

بالجمال .

من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

التأسيس النهائي. 

السيد   الشركة  يسي2  التسيي2: 

بسال  القاطن  اإلله  عبد  عزو 

حي   4 عمارة   2 الزهور  مجموعة 

والحامل للبطاقة الوطنية   ’ الرحمة 

رقمAB522 66 ، ملدة غي2 محدوسة.

تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  2

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

يوم  بالقنيطرة  االبتدائية  باملحكمة 

02/12/2021 تحت رقم  4435.
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االندراج في السجل التجاري:   -  3
التجاري  بالسجل  الشركة  سجلت 

بالقنيطرة تحت رقم 63429.
لإلشارة والنشـــــــــــــر

املسي2: عزو عبد اإلله

84 P

STE HIBAD CONSEIL

EMTCF
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدوسة ذات 

الشريك الوحيد

عنوان مقرها االأتماعي عمارة 32 

شقة 8 زنقة موالي احمد الوكيلي 

حسان - 2222  الرباط

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 56323

تأسيس
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 6  نوفم22  222، تم إعداس القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  املحدوسة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  املحدوسة  املسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

.«EMTCF SARL AU»

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء وامشغال املختلفة.

شقة   32 عمارة   : املقر االأتماعي 

8 زنقة موالي احمد الوكيلي حسان - 

2222  الرباط.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

  22.222  : مبلغ رأسمال الشركة 

حصة    222  : كالتا ي  سرهم مقسم 

مقسمة  سرهم للحصة،    22 بقيمة 

كالتا ي :

السيد زاليم كريم : 222.  حصة.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه  كريم  زاليم  السيد 

الجوية  القاعدة  شارع  االنبعاث 

سال     282  ،36 تجزئة أندري رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن مسي2ي الشركة :

حي  عنوانه  كريم  زاليم  السيد 

الجوية  القاعدة  شارع  االنبعاث 

سال     282  ،36 تجزئة أندري رقم 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط بتاريخ فاتح سيسم22 

 222 تحت رقم 2858 .

85 P

YAZIDI OPTIQUE
SARL

إعالن عن تعديل
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

سيسم22  222  فاتح  بتاريخ  بتمارة 

 YAZIDI لشركة  قررالشركاء 

مسؤولية  ذات  شركة   OPTIQUE

سرهم    22.222 رأسمالها  محدوسة 

حي  سيكتور    2 اإلأتماعي  ومقرها 

املغرب العربي بلوك A لوت 2  محل 

  تمارة ما يلي :

السيد  السابق  املسي2  استقالة 

وظائفه  أميع  من  سعيد  اعيس 

 YAZIDI OPTIQUE اإلسارية في شركة

.SARL

تعيين السيدة هجري مريم مسي2ة 

 YAZIDI OPTIQUE SARL لشركة 

فاتح  من  ابتداء  واحد  عام  ملدة 

سيسم22  222 حتى 32 نوفم22 2222.
راتب املسي2ة السيدة هجري مريم 

 32.222 أي  شهريا  سرهم   2.522

سرهم سنويا.
مسؤولية املسي2ة السيدة هجري 

في مغاسرة  الحق  لها  ليس  أنها  مريم 

شركة YAZIDI OPTIQUE SARL إال 

بعد عام كامل وبموافقة الشركاء.

مالئمة القانون امسا�سي للشركة.

سلطة اإليداع واإلشهار.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

عدس  695  تحت  بتمارة  اإلبتدائية 

بتاريخ 6 سيسم22  222.

86 P

MICO CAFE
SARL AU

رأسمالها : 22.222.22  سرهم

املقر اإلأتماعي : حي املغرب العربي 

املسي2ة 2 س 3 محل رقم 2 تمارة

بمقت�سى عقد عرفي بتمارة  بتاريخ 

شركة  قرر شركاء  نوفم22  222     

ميكو كافي ش.ذ.م.م.و ما يلي :

عبد  ظريف  السيد  استقالة 

السالم من مهامه في الشركة.

املوسن  الحسن  السيد  تعيين 

غي2  زمنية  ملدة  للشركة  كمسي2 

محدوسة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 22325  

في 2 سيسم22  222.

87 P

CHADIA INVEST
شركة مجولة االسم

رأسمالها : 692.744.422.22 سرهم

املكتب رقم 4 بناية IMACAB شارع 

أهل الغالم، تجزئة امزهر الحي 

الصناعي سيدي مومن الدارالبيضاء

إسناس التوقيع اإلأتماعي والبنكي 
للمتصرفين

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

قررت الجمعية  أكتوبر  222،   25  

عقدتها  التي  العاسية  الغي2  العامة 

 CHADIA INVEST الشركة املدعوة 

رأسمالها  االسم  مجولة  شركة 

مقرها  سرهم   692.744.422.22

اإلأتماعي بالدارالبيضاء املكتب رقم 

4 بناية IMACAB شارع أهل الغالم، 

سيدي  الصناعي  الحي  امزهر  تجزئة 

مومن، ما يلي:

إسناس التوقيع اإلأتماعي والبنكي 

السقاط،  رضا  الساسة  للمتصرفين 

وهشام السقاط وحمزة السقاط.

القانون  من   43 للفصل  تغيي2 

امسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليدع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضبط 

سيسم22   2 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

 222 تحت رقم 822872.
للنسخ والنشر

88 P

RITIM HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدوسة

رأسمالها : 522.222.22 سرهم
زاوية 25 شارع موالي رشيد و مكرر 

زنقة أوالس بوزيد الدارالبيضاء

رفع  وتخفيض رأسمال الشركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

الجمعية  قررت  أكتوبر  222،    8

عقدتها  التي  العاسية  الغي2  العامة 

هولدينك  ريتيم  املدعوة  الشركة 

محدوسة  مسؤولية  ذات  شركة 

سرهم مقرها   522.222.22 رأسمالها 

موالي  شارع   25 زاوية  اإلأتماعي 

بوزيد  أوالس  زنقة  و مكرر  رشيد 

الدارالبيضاء، ما يلي:

رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره 

سرهم وذلك بإصدار    282.222.22

سرهم    22.22 2822  حصة بقيمة 

باملجان  مسلمة  الواحدة،  للحصة 
للمساهمين وذلك مقاصة مع سيون 

الشركة.

بمبلغ  املال  رأس  تخفيض 

وذلك  سرهم   782.222.22 قدره 

املت2اكمة  الخسائر  بامتصاص 

سرهم إ 7    582.222.22 لينتقل من 

822.222.22 سرهم.
من القانون  و7   6 تغيي2 للفصول 

امسا�سي للشركة.

لدى   : القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضبط   كتابة 

سيسم22   2 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

 222 تحت رقم 822899.
للنسخ والبيان

89 P
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 COOK AND BAKE

MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدوسة 

بمساهم وحيد

رأسمالها : 22.222.22  سرهم

زاوية 25 شارع موالي رشيد و مكرر 

زنقة أوالس بوزيد الدارالبيضاء

رفع  وتخفيض رأسمال الشركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

املساهم  قرر  أكتوبر  222،    8

آند  كوك  املدعوة  للشركة  الوحيد 

مسؤولية  ذات  شركة  موروكو  بيك 

رأسمالها  وحيد  بمساهم  محدوسة 

22.222.22  سرهم مقرها اإلأتماعي 

بالدارالبيضاء زاوية 25 شارع موالي 

بوزيد أوالس  زنقة  و مكرر   رشيد 

 ما يلي :

يبلغ  الذي  الشركة  رأسمال  رفع 

مجزأة  سرهم    22.222.22 حاليا 

  22.22 فئة  من  حصة    222 إ 7 

سرهم للحصة الواحدة، بمبلغ قدره 

إ 7  ليصل  سرهم    542.222.22

642.222.22  سرهم وذلك بإصدار 

5422  حصة بقيمة 22.22  سرهم 

باملجان  مسلمة  الواحدة،  للحصة 

للمساهمين وذلك مقاصة مع سيون 

الشركة.

بمبلغ  املال  رأس  تخفيض 

وذلك  سرهم   842.222.22 قدره 

املت2اكمة  الخسائر  بامتصاص 

سرهم إ 7    642.222.22 لينتقل من 

822.222.22 سرهم.

من القانون  و7   6 تغيي2 للفصول 

امسا�سي للشركة.

لدى   : القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضبط   كتابة 

سيسم22   2 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

 222 تحت رقم  82287.
للنسخ والبيان

90 P

CARGO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدوسة 

بمساهم وحيد
رأسمالها : 22.222.22  سرهم

شارع موالي اسماعيل، بلوك 3 
زنقة 3 رقم    حي السككيين 

الدارالبيضاء

قفل تصفية الشركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

املساهمة  قرر  أكتوبر  222،   25

 CARGO املدعوة  للشركة  الوحية 

مسؤولية  ذات  شركة   TRANS

رأسمالها  وحيد  بمساهم  محدوسة 

22.222.22  سرهم مقرها اإلأتماعي 

موالي  شارع  بالدارالبيضاء 
اسماعيل، بلوك 3 زنقة 3 رقم    حي 

السككيين ما يلي :

النهائي  الحساب  عل7  املصاسقة 

للتصفية.

السيدة  املصفية  ذمة  إبراء 

وإعفائها من مهامها  فتيحة اميوبي، 

كمصفية للشركة.

تقرير قفل تصفية الشركة.

لدى   : القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضبط   كتابة 

سيسم22   3 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

 222 تحت رقم 823225.
للنسخ والبيان

91 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 626 BIOUGRA CHTOUKA AITBAHA

TEL : 25.28.8 .96.42

FAX : 05.28.81.96.41

 STE. MESMAR FRERES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة 

بشريك واحد

إعالن عن تأسيس
بتاريخ  عرفي   عقد   بمقت�سى 

حررت  ببيوكرى  نوفم22  222   22

قوانين شركة ذات مسؤولية محدوسة 

بشريك خصائصها كالتا ي:

 STE. MESMAR شركة   : اإلسم 

.FRERES

امهداف :
نقل البضائع لحساب الغي2.

تلحاج  سوار   : اإلأتناعي  املقر 
بيوكرى الصفا اشتوكة ايت باها.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

في  حدس   : اإلأتماعي  الرأسمال 
سرهم مقسم إ 7    22.222.22 مبلغ 
222  حصة بثمن 22  سرهم للواحد 

موزع كالتا ي :
السيد مسمار رشيد 222  حصة.

املجموع : 222  حصة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
يناير إ 7  3 وتنتهي في  3 سيسم22 من 

كل سنة.
الشركة  بتسيي2  يقوم   : التسيي2 
مسمار  السيد  محدوسة  غي2  وملدة 

رشيد.
اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 
للسيد  فقط  واإلأتماعية  البنكية 

مسمار رشيد.
بكتابة   : القانوني  اإليدع  تم 
بأكاسير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  نوفم22  222  بتاريخ32 

.2547
92 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 626 BIOUGRA CHTOUKA AITBAHA

TEL : 25.28.8 .96.42

FAX : 05.28.81.96.41

SARL AU

STE. BRANCO
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة 
بشريك واحد

إعالن عن تأسيس
 22 بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 
نوفم22  222 ببيوكرى حررت قوانين 
محدوسة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد خصائصها كالتا ي:
.STE. BRANCO اإلسم : شركة

امهداف :
البيوت  تغطية  أشغال 

البالستيكية.

التوامة   حي   : اإلأتماعي  املقر 

بيوكرى اشتوكة ايت باها.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

في  حدس   : اإلأتماعي   : الرأسمال 

سرهم مقسم إ 7    22.222.22 مبلغ 

222  حصة بثمن 22  سرهم للواحد 

موزع كالتا ي :

  222 التكناوي  إبراهيم  السيد 

حصة.

املجموع : 222  حصة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إ 7 وتنتهي في 3 سيسم22 من كل 

سنة.

الشركة  بتسيي2  يقوم   : التسيي2 

إبراهيم  السيد  محدوسة  غي2  وملدة 

التكناوي.

اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 

للسيد  فقط  واإلأتماعية  البنكية 

إبراهيم التكناوي.

اإليدع  تم   : القانوني  اإليدع  تم 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

نوفم22   32 بتاريخ  بأكاسير  التجارية 

 222 تحت رقم 2546.

93 P

STE. SERTINE
S.A.R.L

7 عمارة سنيا، شارع عالل بن عبد 

هللا تازة

التعريف الجبائي : 4552267

السجل التجاري 547

الضريبة املهنية : 5623396 

تحويل املقر اإلأتماعي
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 4 يونيو  222 بتازة، قرر الجمع العام 

 STE. SERTINE لشركة  اإلستثنائي 

املحدوسة  املسؤولية  ذات   S.A.R.L

للشركة  اإلأتماعي  املقر  تحويل 

عالل شارع  سنيا،  عمارة   ،7  من 

 (5-1( بن عبد هللا تازة إ 7 الحسنية 

ال املسي2ة 2 تازة.
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بكتابة  تم   : القانوني  اإليدع 

بتازة  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت عدس  نوفم22  222   24 بتاريخ 

.606/2021
اإلمضاء

املسي2 للشركة

94 P

 STE. GROUPE EL YAAKOUBI

 DE COMMERCE D’HUILES

 D’OLIVE
 S.A.R.L

باب مرزوقة، املركز تازة

التعريف الضريبي : 42296933

الضريبة املهنية : 5765962 

السجل التجاري : 687 

التعريف املوحد: 

222522276222288

تفويت الحصص
 22 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

سبتم22  222 بتازة تم تفويت 222  

 DHS  22.222.22 حصة إأتماعية

محمد،  اليعقوبي  السيد  طرف  من 

 STE. GROUPE التي يملكها بشركة 

 EL YAAKOUBI DE COMMERCE

 D’HUILES D’OLIVE S.A.R.L

اليعقوبي مهدي  السيد  ابنه  لفائدة 

والتي تتوزع عل7 الشكل التا ي :

 2422 )االبن(  محمد  اليعقوبي 

حصة.

  222 )امب(  محمد  اليعقوبي 

حصة.

اليعقوبي كرم 222  حصة..

اليعقوبي مهدي 222  حصة.

اليعقوبي سفيان 222  حصة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليدع 

بتازة  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت عدس  نوفم22  222   24 بتاريخ 

.2021/605
اإلمضاء

املسي2 للشركة

95 P

FLEXIPAPER
SARL

تم تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة

بمقت�سى عقد حرر فاتح نوفم22 

 222 بالخصائص التالية :

شركة فليك�سي   : اإلسم التجاري 

بابي FLEXIPAPER  SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدوسة شريك وحيد.

الهدف اإلأتماعي :

تسويق منتجات  تاأر مستورس،   

التعبئة والتغليف.

سرهم   52.222.22  : املال  رأس 

22  سرهم  522 سهم ب  مقسمة إ 7 

عبد  منار  السيد  لصالح  سهم  لكل 

الرحمان.

 6 أمل    3  : اإلأتماعي  املقر 

يعقوب  الفتح  حي  نشاط  منطقة 

املنصور الرباط.

عبد  منار  للسيد   : التسيي2 

الرحمان.

باملحكمة   : القانوني  اإليدع  تم 

نوفم22   24 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم 22222 .
بمثابة مقتطف وبيان

96 P

هينات ماغوك
شركة مجهولة االسم

تأسيس شركة
بتطبيق املاسة 33 من القانون رقم 

املجهولة  بالشركات  املتعلق   95-17

لشركة  اإلشعار  وضع  تم  اإلسم 

هينات ماغوك.

تسمية الشركة : هينات ماغوك.

الغرض الرئي�سي : 

والتطوير  والت2ويج  اإلستشارات 

املتعلقة  والعمليات  والهندسة 

بالبحث  الخصوص  وأه  عل7 

واإلنتاج  واملعالجة  واالستكشاف 

الكربونية  غي2  للطاقات  والتسويق 

والسيما  املتجدسة  الطاقات  وأو 

الهيدروأين.

إما  تنفذ،  أن  للشركة  يجوز 

ثالثة،  نيابة عن أطراف  أو  لفائدتها 

التجارية  أو  املالية  املعامالت   أميع 

املتعلقة  املنقولة  أو  الصناعية  أو 

بغرض  مباشر  غي2  أو  مباشر  بشكل 

في  املشاركة  للشركة  يمكن  الشركة 

شركات أخرى وإنشاء فروع وشركات 

تابعة، سواء في املغرب أو في الخارج.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.
زنقة   54  : اإلأتماعي  املقر 

تانسيفت رقم   أكدال الرباط.
رأسمال الشركة : 322.222 سرهم 

بقيمة  سهم   322 إ 7  مقسمة  نقدا 

سرهم للسهم املكتتبة بكاملها    222

بكامل  القيمة  واملدفوعة  نضيا 

مبلغها عند اإلكتتاب.

أعضاء مجلس املستشارين.

السيد ستيفان أفي2.

السيد عزيز بن الطالب.

في شخص  الشركة هينات ش.م 

ممثلها السيد اآلن برانزهوفر.

السيد عبد   : املنتدب للحسابات 

ب.ط.م  شركة  ممثل  قنور  الواحد 

كونساي.

القانون امسا�سي للشركة.

 32 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إنشاء  تم  سبتم22  222 

امسا�سي لشركة هينات ماغوك.

 %  5 يحدس الجمع العام   : امرباح 

الرصيد  ضمن  القانوني  لإلحتياطي 

املخصص كأرباح للمساهمين.

 : امسهم  تفويتات  عل7  القيوس 

ملوافقة  امسهم  تفويتات  تخضع 

وفقا  الشفعة  ولحق  اإلسارة  مجلس 

للمقتضيات القانونية والنظامية.

باالكتتاب  بالتصريح  القيام  تم 

مؤرخ  عرفي  عقد  بموأب  والدفع 

يتضمن  سبتم22  222   32 بتاريخ 

قائمة املكتتبين الواأبة قانونا والتي 

املالبغ املدفوعة من طرف كل  تبين 

واحد من املكتتتبين وقد تم اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط.

 32 بتاريخ  اإلسارة  مجلس  قام 

سبتم22  222 بتعيين السيد ستيفان 

أفي2 كرئيس مدير عام للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  التجاري 

التجارية بالرباط بتاريخ فاتح سيسم22 

.222 

بالتقييد  بالتصريح  القيام  تم 

الضبط  بكتابة  التجاري  بالسجل 

بالرباط  التجارية  املحكمة  لدى 

بتاريخ فاتح سيسم22  222 تحت رقم 

. 56293

97 P

C.F DESIGN
SARL AU

العام  الجمع  ملحضر  وفقا 

يونيو  222،   8 بتاريخ  اإلستثنائي 

 C.F لشركة   الوحيد  الشريك  قرر 

الدارالبيضاء،  في  الكائنة   DESIGN

88 شارع مصطفى املعاني، ما يلي:

إنشاء فرع أديد يقع في 28 طريق 

آيت سكاتو عين شقيف فاس.

في املحكمة   : تم اإليدع القانوني 

  5 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

نوفم22  222 تحت رقم 822343.

98 P

STE. SADDEK PRO
SARL A.U

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالبيضاء بتاريخ 22 نوفم22  222 تم 

تأسيس شركة باملواصفات التالية:

شارع      75  : اإلأتماعي  املقر 

  69 الشقة  امول  الطابق  يناير 

الدارالبيضاء.

الهدف اإلأتماعي : 

اإلنعاش العقاري والقيام بجميع 

معامالت البناء املختلفة.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

بالشريك  املحدوسة  املسؤولية 

الوحيد.
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الرأسمال : 22.222.22  سرهم.

الحسن  السيد   : الحصص 

مصدق 222  حصة.

التسيي2 : تم تعيين السيد الحسن 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  مصدق 

رقم BH322 52 مسي2ا للشركة ملدة 

غي2 محدوسة.

من  تبتدئ   : اإلأتماعية  السنة 

فاتح يناير إ 7 3 سيسم22.

املدة : تم تحديدها في99 سنة.

اإليدع  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  باملحكمة  القانوني  

للدارالبيضاء بتاريخ 6 سيسم22  222 

تحت رقم 28 823 والسجل التجاري 

رقم 524687.

99 P

 MAROC FORD

 INTERNATIONAL

 BUSINESS DEVELOPMENT

INC
 BD. AL QODS SIDI

 MAAROUF CASABLANCA

  22CASANEARSHORE

سجل التجاري رقم : 5 52 3

الشريك  قرارت  محضر  بموأب 

 MAROC FORD للشركة  الوحيد 

 INTERNATIONAL BUSINESS

بتاريخ 7  مارس  222  تقرر ما يلي:

السيد  استقالة  عل7  املصاسقة 

من  أوشوغان�سي  إسوارس  أون 

 FORD شركة  فرع  ممثل  منصب 

 INTERNATIONAL BUSINESS

DEVELOPMENT INC في املغرب.

تعيين السيد بانايوتا بارون ممثال 

عن فرع شركة فورس لتطوير امعمال 

الدولية باملغرب.

تم اإليدع القانوني : بقلم املحكمة 

 2 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

يونيو  222 برقم 782792.

100 P 

MATCH UP
SARL

املقر اإلأتماعي: سيدي مومن 
الجديد مجموعة 2 زنقة 3 رقم   

الطابق   الدارالبيضاء
العام  الجمع  محضر  بموأب 
اإلستثنائي بتاريخ 8 مارس  222 قرر 

الشركاء ما يلي :
املوافقة عل7 تفويت الحصص في 

.MATCH UP شركة
تحديث النظام امسا�سي.

باملحكمة  القانوني   اإليدع  تم 
 7 بتاريخ  للدارالبيضاء  التجارية 
سبتم22  222 تحت رقم 6 9 79.

101 P

EMERGE TRADING SA
SOCIETE ANONYME

تأسيس
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموأب 
شركة  إنشاء  تم  أبريل  222،   32
مساهمة تتمتع بالخصائص التالية :
 EMERGE TRADING  : اإلسم 

.SA
شكل الشركة : شركة مساهمة.

الهدف:
البحث عن منافذ تجارية.

الشراكات  عقد  في  املساعدة 
التجارية.

البحث عن الفرص.
أو  عمل  أي  في  الشركة  مشاركة 

شركة تم إنشاؤها أو سيتم إنشاؤها.
املعامالت  أميع  عام  وبشكل 
أو  املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 
املتعلقة بشكل  العقارية  أو  املنقولة 
بموضوع  مباشر  غي2  أو  مباشر 
ثانوي  أو  مماثل  ب�سيء  أو  الشركة 

يساهم في تطويرها.
مدة الشركة : 99 سنة.

 5RUE  : الرئي�سي  املقر 
 DES TILLEULS, VILLA N°2

.ROOSEVELT CASABLANCA
املحدس  املال  رأس   : املال  رأس 

بمبلغ 322.222 سرهم.

نقدي  مبلغ  سفع  تم   : الحصص 
إ 7  مقسم  سرهم   322.222 قدره 
مدفوعة  سرهم    22 حصة   3.222
بالكامل ومخصصة للمساهمين بما 

يتناسب مع مساهماتهم.
فاتح  في  تبدأ  السنة اإلأتماعية: 
كل  من  سيسم22  في  3  وتنتهي  يناير 

سنة.
الجمع  اأتماع  محضر  عل7  بناء 
 ، ماي  222   3 العام العاسي بتاريخ 
اإلسارة،  مجلس  أعضاء  تعيين  تقرر 

بشكل فوري وملدة اربع سنوات.
السيد راموند فرحات.

السيدة غالية بن عبد الجليل.
السيدة أحالم بناني.

السيدة هاأر بنمار والسيد ريمي 
كازافيت.

بناءا عل7 محضر مداوالت مجلس 
اإلسارة امول بتاريخ 32 أبريل  222، 
فرحات  راموند  السيد  تعيين  تقرر 

رئيس مجلس اإلسارة.
الجليل  عبد  بن  غالية  السيدة 

مديرة عامة.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
رقم  تحت  بالدارالبيضاء  التجاري 

2223 5 بتاريخ 8 يوليو  222.
102 P

 CRAFTIC
SARL

شركة ذ.م.م
قررت  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة ذات   CRAFTIC SARL شركة 
ذات  ش.ذ.م.م  محدوسة  مسؤولية 
رأس املال 22.222.22  سرهم ما يلي :
رقم  من  اإلأتماعي  املقر  تحويل 
زنقة موالي احمد   8 الشقة رقم   32
العنوان  إ 7  الرباط  حسان  الوكيلي 
 334 رقم  الشبانات  تجزئة  الجديد 

ح.ي.م الرباط.
باملحكمة   : القانوني  اإليدع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 22294  

بتاريخ 6 سيسم22  222 .
للبيان

103 P

AFRI CONSULT

 ATLAS ON SHORE FUND
S.A.S

شركة امسهم املبسطة
رأسمالها : 522.222.22 سرهم

مقر الشركة : الدارالبيضاء شارع 
الزرقطوني رقم 9 2، إقامة ال22سعي 

س.ت الدارالبيضاء تحت رقم 
3 75 7

بموأب قرارات أمع عام مختلط 
والذي   ،2222 نوفم22   26 في  مؤرخ 
تم تسجيل محضره بكيفية قانونية 
املساهمون  قام  بالدارالبيضاء، 

بإثبات تغيي2 املمثل الدائم للرئيس.
تم إنجاز اإليداع القانوني ملحضر 
الضبط  بكتابة  اإلأتماع  هذا 
بالدارالبيضاء  التجارية  باملحكمة 
عدس  تحت  أكتوبر  222    2 في 

.796268
عن إعالن

املمثل القانوني

104 P

 ETAPEX شركة
INTERNATIONAL

ش.م
السجل التجاري عدس : 9 72  

أكاسير
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
 25 أكتوبر  222، قرر محضر إأتماع 
املسماة  للشركة  اإلساري  املجلس  
ش.م   ETAPEX INTERNATIONAL
سرهم،   82.422.222.22 برأسمال 
الكائن مقرها بأكاسير، سحب تفويض 
اإلمضاء املخول لتسيي2 الشركة الذي 
أسند إ 7 السيد رشيد الهبطي بتاريخ 

5  يونيو  222.
اإلساري  املجلس  قرر  وبالتا ي 
املقت2ن  باإلمضاء  الشركة  تسيي2 

واملزسوج عل7 الشكل التا ي :
السيد كاي مسعوس مراش والسيد 

أحمد بن عباس التعارجي.
مراش  مسعوس  كاي  السيد  أو 
عباس  أسكندر  أليل  والسيد 

بنعباس التعارجي.
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بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
سيسم22 222  فاتح  بتاريخ  بأكاسير 

تحت رقم 2748 2.
للخالصة والبيان

105 P

شركة السياحة والتنشيط
 STE. DE TOURISME ET

D’ANIMATION
PAR ABREVIATION SOTA

السجل التجاري عدس  59  أكاسير
 25 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إأتماع  قرر محضر  أكتوبر  222، 
املسماة  للشركة  اإلساري  املجلس  
 STE. DE والتنشيط  السياحة 
 TOURISME ET D’ANIMATION
برأسمال  ش.م   SOTA باختصار 
الكائن  سرهم،   42.294.222.22
السياحي  الحي  بأكاسير،  مقرها 
تفويض  سحب   ،42 رقم  الشاطئ 
الشركة  لتسيي2  املخول  اإلمضاء 
الذي أسند إ 7 السيد رشيد الهبطي 

بتاريخ 5  يونيو  222.
اإلساري  املجلس  قرر  وبالتا ي 
املقت2ن  باإلمضاء  الشركة  تسيي2 

واملزسوج عل7 الشكل التا ي :
السيد كاي مسعوس مراش والسيد 

أحمد بن عباس التعارجي.
مراش  مسعوس  كاي  السيد  أو 
عباس  أسكندر  أليل  والسيد 

بنعباس التعارجي.
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
سيسم22 222  فاتح  بتاريخ  بأكاسير 

تحت رقم 27483 .
للخالصة والبيان

106 P

CHAMOUKHAL AL WALID
السجل التجاري رقم 24837 أكاسير
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس  تم  نوفم22  222،   24  
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

املواصفات التالية :

 CHAMOUKH AL  : التسمية 

WALID ش.م.م.

الهدف اإلأتماعي : تهدف الشركة 

سواء  الغي2،  لحساب  أو  لحسابها 

إ 7  الخارج،  في  أو  املغرب  ساخل 

تحقيق امهداف التالية :

اإلنعاش العقاري بجميع أشكاله، 

التباسل،  الشراء،  طريق  عن  سواء 

لجميع  والتجزئة  التقسيم  البيع 

سواء  القروية،  أو  الحضرية  املباني 

وتقديم  مبنية  غي2  أو  مبنية  كانت 

الخدمات.

سارسة الشروط العامة والخاصة 

متعدس  عقاري  مجمع  أي  إلنشاء 

امغراض.

وبيع وتأأي2 وإسارة  تسويق وشراء 

أميع املباني وامرا�سي وغي2ها.

والتكوين  اإلستشارات  تقديم 

السوق واإلسارة وتمويل  في سراسات 

الشركات.

والقنوات  املسابك  صناعة 

واإلسمنت.

استثمار وتطوير أي أرض والقيام 

بجميع الخدمات والعمليات املتعلقة 

ببناء املباني واملساكن وتهيئتها وإنشاء 

أميع املرافق ذات الصلة.

تجارة، بيع وشراء واستي2اس أميع 

واإلسمنت  والرخام  التبليط  مواس 

وأميع  عموما  والعقاقي2  وامنابيب 

صلة  وذات  بالبناء  املتعلقة  املواس 

بصفة مباشرة أو غي2 مباشرة  سواء 

بامهداف اإلأتماعية للشركة.

للمباني  الجزئي  أو  الكلي  البيع 

املبنية أو املزمع تشييدها، سواء وفق 

التضامن، قبل أو بعد اكتمالها.

الخاص  لحسابها  مقاولة 

أولحساب الغي2 أميع أعمال الطرق 

والطالء  والبناء  املدنية  والهندسة 

الحديد  وأعمال  املائي،  والعزل 

امخرى  امعمال  وأميع  والنجارة 

املتعلقة بشكل مباشر أو غي2 مباشر 

بتشييد املباني.

أميع املعامالت التجارية واملالية 
والصناعية واملنقولة والعقارية التي 
قد تتعلق بشكل مباشر أو غي2 مباشر 
بغرض الشركة وأي غرض مشابه أو 

ذي صلة.
وعموماأميع العمليات التجارية، 
املنقولة  الصناعية،  املالية، 
والعقارية املتعلقة بالهدف اإلأتماعي 
بصفة مباشرة أو غي2 مباشرة أو التابع 
لها والتي يمكن أن تساهم في نشاط 

الشركة وفي تنميتها.
املقر اإلأتماعي : أيت ملول، بلوك 

6، رقم 233 قصبة الطاهر.
املدة : 99 سنة ابتداء من تسجيلها 
الحل  في  عدا  ما  التجاري  بالسجل 

املسبق أو التمديد.
يتكون من   : الرأسمال اإلأتماعي 

22.222.22  سرهم.
التسيي2 : تم تعيين كل من السيد 
ين  سالم  والسيد  رشيد  الشاجي 
سويدين معيوض العتيبي تأسيسين 

للشركة ملدة غي2 محدوسة.
الشركة  تسيي2  سيتم  وبالتا ي 
باإلمضاء الوحيد محد املسي2ين سون 

اآلخر.
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم   
اإلبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بانزكان بتاريخ 26 نوفم22  222 تحت 

رقم 2527.
للخالصة والبيان

107 P

JABER AUTOMOBIL
ش.س.م.م.و

كراج شارع 9 أبريل خريبكة
إعالن عن تأسيس 

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم  بخريبكة  نوفم22  222   22  
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
الخصائص  الشريك  ذات  املحدوسة 

التالية :
.JABER AUTOMOBIL : التسمية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املساهم  ذات  املحدوسة  املسؤوية 

الواحد.

 9 شارع  كراج   : اإلأتماعي  املقر 
أبريل خريبكة.

سرهم    22.222.22  : الرأس مال 
موزع عل7 222  حصة قيمة الحصة 

22.22  سرهم.
توزيع رأس املال :

  222 مسرور  حسن  السيد 
حصة.

الهدف اإلأتماعي : 
بيع السيارات.

صيانة السيارات.
بيع قطع الغيار.

مسرور  حسن  :السيد  التسيي2 
ملدة غي2 محدوسة.

فاتح  في  تبتدأ    : املالية  السنة 
سيسم22 باستثناء  يناير وتنتهي في  3 
السنة امو 7 التي تبدأ بعد التسجيل 

في السجل التجاري.
الشركة  تسجيل  تم  التسجيل 
باملحكمة   التجاري  بالسجل 
 7379 اإلبتدائية بخريبكة تحت رقم 

بتاريخ 29 نوفم22  222.
موأز وبيان

108 P

 SOCIETE FLOTTE DE LUXE
LOCATION

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

 AU CAPITAL DE : 100.000.00
DHS

 HAY CHEIKH LAMFDAL RUE
AMARA N°7 SALE

يوم  محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم  بسال  نوفم22  222   24
املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص التالية :
 FLOTTE DE شركة   : التسمية 

LUXE LOCATION ش.م.م.
الهدف: 

كراء السيارات بدون سائق.
  22.222.22  : رأس مال الشركة 
حصة من    222 إ 7  سرهم مقسمة 
سرهم للحصة الواحدة    22.22 فئة 

مقسمة عل7 الشركاء كاآلتي :
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 522 زويتنية  املصطفى  السيد 
حصة.

 522 الزموري  محمد  السيد 
حصة.

الشيخ  حي   : اإلأتماعي  املقر 
املفضل زنقة عمارة رقم 7 سال.

املصطفى  السيد   : التسيي2 
زويتنية .املدة : مدة الشركة 99 سنة.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بسال تحت رقم  

35243 بتاريخ 2 سيسم22  222.
109 P

STE. JAWHARAT RIYAD
SARL

الرأسمال اإلأتماعي : 22.222.22  
سرهم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة

بمقت�سى عقد عرفي بسيدي عالل 
4  يناير  222، تم  البحراوي بتاريخ 
وضع القانون امسا�سي لشركة ذات 
املسؤولية املحدوسة ذات الخصائص 

التالية :
 STE.  : اإلأتماعية  التسمية 

.JAWHARAT RIYAD SARL
الهدف اإلأتماعي : 

صالون تجميل.
االستحمام والساونا.

تجزئة   54 رقم   : املقر اإلأتماعي 
الرياض   سيدي عالل البحراوي.

املدة اإلأتماعية : 99 سنة ابتداء 
من تاريخ تأسيسها.

حدس   : اإلأتماعي  الرأسمال 
رأسمال الشركة في مبلغ 22.222.22  
حصة من    222 سرهم موزعة عل7 
سرهم للحصة وزعت كما    22 فئة 

يلي :
املجاهد  الزهراء  فاطمة  السيدة 

342 حصة.
 332 رمضان  الكاملة  السيدة 

حصة.
السيدة الهام املجاهد 332حصة.

السنة اإلأتماعية : تبدأ من فاتح 
يناير إ 7  3 سيسم22 من كل سنة.

التسيي2 : تم تعيين السيدة فاطمة 
الزهراء املجاهد كمسي2ة للشركة ملدة 

غي2 محدوسة.
تم إيداع السجل التجاري بمكتب 
الضبط باملحكمة  اإلبتدائية بتفيلت 
بتاريخ 6  ف22اير  222 تحت رقم 42.
110 P

LILAS PARAPHARMA
شركة محدوسة املسؤولية

 ذات شريك وحيد
رأسمالها : 22.222.22  سرهم

املقر اإلأتماعي : شارع الكونغو 
عمارة 23 الشقة 4 حي املحيط 

الرباط
املساهمين  ملداوات  طبقا 
الغي2  العام  بالجمع  املجتمعين 
العاسي بتاريخ  3 سيسم222222، قد 

تقرر ما يلي :
حل مسبقا الشركة.

بشارع  التصفية  مكان  تعيين 
حي   4 الشقة   23 عمارة  الكونغو 

املحيط الرباط.
غي2  ملدة  تصفية  كمأمور  تعيين 
من القانون   37 محدوسة تبعا للبند 
امسا�سي مع كل الصالحيات للتصرف 
السيدة  الشركة  ولصالح  باسم 
فاضمة الداخش القاطنة بقطاع 6  

بلوك ج رقم 5 حي الرياض الرباط.
تم الوضع القانوني بكتابة الضبط 
لدى املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 
6 سيسم22  222 تحت رقم 22324 .

قصد النشر

111 P

STYLE  JOY
شركة محدوسة املسؤولية 

رأسمالها : 852.222.22 سرهم
املقر اإلأتماعي : 7  تجزئة الزهراء، 

الحي الصناعي الولجة سال
املساهمين  ملداوالت  طبقا 
املجتمعين بالجمع العام الغي2 العاسي 
تقرر قد  نوفم22  222،   3  بتاريخ 

ما يلي :

املصاسقة عل7 الهبة املنجزة بتاريخ 

3 نوفم22  222:

227  حصة بقيمة 22.22  سرهم 

للواحدة في ملكية السيد فيصل بن 

سحمان لفائدة أخيه السيد حكيم بن 

سحمان.

227  حصة بقيمة 22.22  سرهم 

للواحدة في ملكية السيد فيصل بن 

سحمان لفائدة أخيه السيد رشيد بن 

سحمان.

 7 والبند  )الحصص(   6 البند 

امسا�سي،  القانون   من  )الرأسمال( 

قد تغي2ا باملناسبة وأصبح التقسيم 

كاآلتي :

سحمان  بن  حكيم  السيد 

424.222.22 سرهم أي 4242 حصة.

سحمان  بن  رشيد  السيد 

424.222.22 سرهم أي 4242 حصة.

سحمان  بن  فيصل  السيد 

42.222.22 سرهم أي 422 حصة.

852.222.22 سرهم أي   : املجموع 

8522 حصة.

الباقي بدون تغيي2. 

بكتابة  القانوني  الوضع  تم 

اإلبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

2 سيسم22  222 تحت  بتاريخ  بسال، 

رقم 372952.

قصد النشر

112 P

CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL

COMPTABILITE CONTENCIEUX AUDITS

STE VITRERIE DU MAROC
شركة ذات مسؤولية محدوسة

حل الشركة
بموأب عقد عرفي مؤرخ بالرباط 

حل  تم  سبتم22  222،   7 بتاريخ 

 ،VITRERIE DU MAROC الشركة 

املحدوسة،  املسؤولية  ذات  شركة 

احمد  سناء  السيد  تعيين  تم  وقد 

كمسؤول عن حل الشركة املذكورة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
التجاري  السجل  رقم  بالرباط، 
69 27، رقم االيداع 8657   بتاريخ 

فاتح نون22  222.
االمضاء

113 P

STE JABAR TRADING
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة 

بشريك  وحيد

بمقت�سى عقد عرفي بالدار البيضاء 

تم وضع  سبتم22  222،   27 بتاريخ 

ذات  لشركة  االسا�سي  القانون 

الخصائص  املحدوسة  املسؤولية 

التالية :

 JABAR  : االأتماعية  التسمية 

.TRADING SARL AU

الهدف االأتماعي : التجارة العامة 

واالعمال املتنوعة.

واملواس  االثاث  توريد  وشراء  بيع 

املكتبية.

طباعة أعمال النشر واالتصال.

أاسة الفار    6  : املقر االأتماعي 

الثامن  الدور  العريبي  أيال ي  شارع 
رقم 8  الدارالبيضاء.

املدة االأتماعية : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيسها.

  22.222  : االأتماعي  الراسمال 

من  222 حصة  عل7  موزعة  سرهم 

سرهم للحصة وزعت كما    22 فئة 

يلي :
رشيد أابر 222  حصة.

السنة االأتماعية : تبدأ من فاتح 

يناير ا 7  3 سيسم22 من كل سنة.

التسيي2 : السيد رشيد أابر مسي2 

للشركة ملدة غي2 محدوسة.
التجاري  السجل  االيداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدارالبيضاء بتاريخ 7  نون22  222، 

تحت رقم 522697، االيداع القانوني 
رقم   336.

114 P
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 STE B.T STON
SARL

شركة ذات مسؤولية محدوسة

مقرها االأتماعي : تعاوينة النهضة 

غياثة الغربية واسي امليل تازة

الرسم املنهي : 6242373 

التعريف الجبائي : 52664282

السجل التجاري رقم :  629

التعريف الجبائي املوحد : 

222953933222222

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 8 

نون22  222، بتازة تم تاسيس شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة لالشخاص 

املوقعين عل7 املحضر وعل7 القانون 

االسا�سي للشركة املذكورخصائصها 

كالتا ي :

 : للشركة  القانونية  التسمية 

.STE B.T STON SARL شركة

للشركة  االأتماعي  املوضوع 

 STE TRAVAUX DIVERS  :

 OU CONSTRUCTIONS

 ENTREPRENEUR DE TAILLEUR

.DE PIERRES

املقر االأتماعي : تعاونية النهضة، 

غياثة الغربية، واسي امليل تازة.

الشركة  مدة  ان   : الشركة  مدة 

محدسة في 99 سنة.

 : للشركة  االأتماعي  الراسمال 

22.222  سرهم مقسم ا 7  محدس في 

222  حصة قيمة كل منها 22  سرهم 

وتتوزع عل7 الشكل التا ي :

محمد التوزاني 522 حصة.

بوبكر مر�سي 522 حصة.

تسيي2 الشركة : ان الشركة مسي2ة 

محمد  السيد  طرف  من  ومدارة 

التوزاني.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بتازة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم  سيسم22  222،   2 بتاريخ 

.622/2021

115 P

STE IMZILANE GAZ
SARL

شركة ذات مسؤولية محدوسة

مقرها االأتماعي : تيزي وسلي املركز 

تازة

الرسم املنهي : 32239 6 

التعريف الجبائي : 52667478

السجل التجاري رقم : 6289

التعريف الجبائي املوحد : 

222958223222233

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تاسيس  تم  بتازة  نون22  222،    9

املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 

املحضر  عل7  املوقعين  لالشخاص 

للشركة  االسا�سي  القانون  وعل7 

املذكورخصائصها كالتا ي :

 : للشركة  القانونية  التسمية 

.STE IMZILANE GAZ SARL شركة

 STE : املوضوع االأتماعي للشركة

 GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES

  OU DISSOUS )MARCHAND DE(

.ENGROS

وسلي  تيزي   : االأتماعي  املقر 

املركز تازة.

الشركة  مدة  ان   : الشركة  مدة 

محدسة في 99 سنة.

 : للشركة  االأتماعي  الراسمال 

62.222  سرهم مقسم ا 7  محدس في 

622  حصة قيمة كل منها 22  سرهم 

وتتوزع عل7 الشكل التا ي :

اسريس با ي 6 4 حصة.

امحمد با ي  384 حصة.

ايوب با ي  422 حصة.

عبد السالم با ي  422 حصة.

تسيي2 الشركة : ان الشركة مسي2ة 

ومدارة من طرف السيد اسريس با ي 

وايوب با ي.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بتازة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم  سيسم22  222،   2 بتاريخ 

.621/2021

116 P

STE DOMOLUX
 SARL

CAPITAL : 1.000.000 DHS
 SIEGE : 67 RUE AZIZ BELLA
 2EME ETAGE CASABLANCA

NUMERO 109937
نقل االسهم

بموأب محضر قرارات الجمعية 
اكتوبر   8 بتاريخ  العامة االستثنائية 

 222، تقرر ما يلي :
االذن بنقل االسهم واملوافقة عل7 

الشريك الجديد.
من النظام  و7   6 تعديل املاستين 

االسا�سي.
صالحيات الشيكات.

بالسجل  القانوني  االيداع  تم 
 2 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجاري 
سيسم22  222، تحت رقم 822872.
117 P

STE FWC WORKS
شركة ذات مسؤولية محدوسة

بشريك وحيد
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط 
انشاء  تم  نون22  222،   22 بتاريخ 
ذات  للشركة  االسا�سي  القانون 
املسؤولية املحدوسة بشريك وحيد لها 

املميزات التالية :
السيد محسن   : الشريك الوحيد 

الخمي�سي.
 FWC WORKS  : التسمية 

ش.م.م.ش.و.
غرض الشركة : للشركة نشاطات 
متعدسة ساخل املغرب وخارأه تتمثل 
واالشغال  أشغال البناء   : أساسا في 

املتنوعة.
5  شارع االبطال   : املقر الرئي�سي 

شقة رقم 4 اكدال الرباط.
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

يوم تاسيسها.
في  حدس   : الشركة  راسمال 
  222 ا 7  مقسما  سرهم    22.222

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة.

اساريا  مسي2ة  الشركة   : التسيي2 

السيد  طرف  من  محدسة  غي2  وملدة 

محسن الخمي�سي.

السنة االأتماعية : من فاتح يناير 

ا 7  3 سيسم22 من كل سنة.

تسجيل  تم   : القانوني   االيداع 

الشركة بالسجل التجاري للمحكمة 

سيسم22   6 يوم  بالرباط  التجارية 
التجاري  اسجل  رقم   ،222 

. 56383

118 P

 STE ORDER ME
SARL

بتفويت الحصص االأتماعي، تعيين 
مسي2 أديد

تغيي2 الشكل القانوني للشركة
الغي2  القرارات  محضر  بمقت�سى 

لشركة  الوحيد  للشريك  العاسية 

املسؤولية  ذات    OERDER ME

املحدوسة بشريك وحيد، تقرر ما يلي :

االأتماعية:  الحصص  تفويت 

املكونة  الحصص  أميع  تفويت 

لراسمال الشركة 22  حصة لفائدة :

 STE BY M INVEST SARL شركة

AU 52 حصة.
السيد مصطفى الجايي 52 حصة.

استقالة السيد   : استقالة املسي2 

كمسي2  منصبه  من  الفن  محمد 

للشركة.

 : للشركة  أديد  مسي2  تعيين 

تعيين السيد مصطفى الجايي كمسي2 

أديد للشركة.

سبتم22  96    28 بتاريخ  مزساس 

التعريف  للبطاقة  والحامل  بوأدة، 

مقيم   ،227978F رقم  الوطنية 

 ،29 فيال  أارسن  بكاليفورنيا، 

كاليفورنيا الدارالبيضاء.

تحويل الشكل القانوني للشركة: 

تغيي2 الشكل القانوني للشركة بحيث 

مسؤولية  ذات  شركة  أصبحت 

محدوسة.
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التصريح   / القانوني  االيداع 
تم االيداع القانوني لدى   : التعديلي 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بالدارالبيضاء يوم 3 سيسم22  222، 

تحت رقم 22 823.
تم االيداع التصريح التعديلي لدى 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بالدارالبيضاء يوم 3 سيسم22  222، 
السجل  من   42236 رقم  تحت 

التحليلي.
للتخليص والنشر

التسيي2

119 P

FIDUTEMA

SARL

مقرها االأتماعي : رقم 36  شارع القاهرة 

كومطراف   تمارة

الهاتف : 25.37.64.42.48

الفاكس : 25.37.64.47.64

 STE SOUSALIO
SARL AU

تغيي2 النشاط التجاري
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  قررت  نون22  222    9 في 
ش.م.م.   ،SOUSALIO SARL AU

ذات الشريك الوحيد ما يلي :
تغيي2 النشاط التجاري :

املختلفة  االشغال  في  مقاول 
وأشغال البناء.

انشاء او صيانة خطوط اتصاالت 
أنابيب املياه املجاري.

مقاول الهندسة املدينة.
تحيين القانون االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بتمارة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم  سيسم22  222،   2 بتاريخ 

.6923
120 P

STE DIGITAL RESTO
شركة ذات مسؤولية محدوسة

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
أكتوبر  222،   22 بتاريخ  بالرباط 
التاسي�سي  القانون  صياغة  تمت 
لها  املسؤولية  محدوسة  لشركة 

الخصائص التالية :

.STE DIGITAL RESTO : التسمية
الهدف : خدمات الطعام.

 672 GROUPE  : املقر االأتماعي 
.AL AAHD HAY NAHDA 1 RABAT
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من  

تاسيس الشركة.
راسمال  : حدس راسمال الشركة في 

مبلغ 22.222  سرهم.
 Mr. عهد تسيي2 الشركة   : االسارة 

.BENMALEK ABDELLATIF
من فاتح يناير ا 7   : السنة املالية 

 3 سيسم22 من كل سنة.
وتسجيل  القانوني  االيداع  تم 
الشركة بالسجل التجاري للمحكمة 
سيسم22   6 يوم  بالرباط  التجارية 
 222، رقم اسجل التجاري 2963 .
121 P

 STE GLOBAL STUDY
FRANCE

شركة ذات مسؤولية محدوسة
بشريك وحيد
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
4 نون22  222،  تمت  بالرباط بتاريخ 
لشركة  التاسي�سي  القانون  صياغة 
محدوسة املسؤولية بشريك وحيد لها 

الخصائص التالية :
 STE GLOBAL STUDY : التسمية

.FRANCE
الهدف : نصائح وخدمات متنوعة 

لالفراس الراغبين في التقدم.
شارع   4 فيال   : االأتماعي  املقر 

النوبيال قطاع 7  حي رياض الرباط.
مدة : 99 سنة ابتداء من  تاسيس 

الشركة.
راسمال  : حدس راسمال الشركة في 

مبلغ 2.222  سرهم.
 Mr. عهد تسيي2 الشركة   : االسارة 

.RACHID RASSIDI
من فاتح يناير ا 7   : السنة املالية 

 3 سيسم22 من كل سنة.
وتسجيل  القانوني  االيداع  تم 
الشركة بالسجل التجاري للمحكمة 
سيسم22  التجارية بالرباط يوم فاتح  
التجاري  اسجل  رقم   ،222 

. 56327
122 P

STE PROMAM
SARL AU

بموأب عقد عرفي بالرباط بتاريخ 
تم تاسيس شركة  نون22  222،    5
بشريك  املحدوسة  املسؤولية  ذات 

وحيد مواصفاتها كاالتي :
 STE PROMAM SARL: التسمية

.AU
عقاري،  منعش   : الشركة  هدف 

االعمال املختلفة املتعلقة بالبناء.
45 شارع فرنسا   : املقر االأتماعي 

اكدال الرباط.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التاسيس النهائي للشركة.
راسمالها : 22.222  سرهم مقسم 
22  سرهم  222  حصة من فئة  ا 7 

للحصة.
تسيي2  مهمة  أسندت   : التسيي2 

الشركة ا 7 السيد طويل وهيب.
أو  الشركاء  عل7  توزع   : االرباح 
االحتياطات  الحساب  ا 7  ترحل 
االحتياطي  اقتطاع   بعد  الخاصة 

القانوني.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى   الضبط 
سيسم22  222،   2 بتاريخ  بالرباط 
التجاري  السجل  الرقم  تحت 

. 56349
123 P

WHITE IMMO
شركة ذات مسؤولية محدوسة

راسمالها : 422.222 سرهم
مقرها االأتماعي : 58 زنقة سبو 
الشقة 5  الطابق 3 أكدال الرباط
السجل التجاري رقم :98485

هبة حصص اأتماعية
اعاسة صياغة النظام االسا�سي

قام   ،2222 مارس    2 بتاريخ 
بهبة   ل22يس  توفيق  محمد  السيد 
مجموعها 62  حصة اأتماعية التي 
لفائدة اوالسه  كان يملكها بالشركة، 
ل22يس والسيد  السيد محمد يونس 

اسماعيل ل22يس، في حدوس :

82 حصة اأتماعية لفائدة ولده 
السيد محمد يونس ل22يس.

82 حصة اأتماعية لفائدة ولدة 
السيد اسماعيل ل22يس.

تبعا ملحضر الجمع العام بتاريخ 5 
ماي  222، قرر الشركاء ما يلي :
معاينة الهبة املذكورة اعاله.

من النظام  و7   6 تعديل املاستين 
االسا�سي.

االسا�سي  النظام  صياغة  اعاسة 
القوانين  احكام  مع  متوافق  وأعله 

.21-19 ،24-10
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط بتاريخ فاتح سيسم22  222، 

تحت رقم 48 22 .
السجل  بتعديل  التصريح  وضع 
لدى  الضبط  بكتابة  التجاري 
بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحكمة 
رقم  تحت  سيسم22  222،  فاتح 

2 28  من السجل الت2تيبي.
من أأل النشر واالشهار

التسيي2

124 P

STE JUSTLAPTOP
SARL AU

 تغيي2 املقر االأتماعي
تفويت حصص اأتماعية

الجمع  محضر  بمقتضيات 
بتاريخ  املنعقد  العاسي  الغي2  العام 
شركة  شركاء  قرر  أبريل  222،   5
JUSTLAPTOP شركة ذات املسؤولية 
سرهم    22.222 راسمالها  املحدوسة، 
زاوية    28 ب  االأتماعي  ومقرها 
زنقة عبد هللا رأيح وساحة كنطال 

معارف، الدارالبيضاء ما يلي :
أمين  السيد  بيع  عل7  املصاسقة 
لفائدة  اأتماعية  حصة   522 عزيز 

السيد امينة الدراز.
السيد  استقالة  عل7  املصاسقة 

أمين عزيز.
اعتماس القانون االسا�سي لشركة 
ذات املسؤولية املحدوسة ذات شريك 

وحيد.
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تغيي2 مقر الشركة.
من : زاوية عبد هللا رأيح وساحة 

كنطال معارف الدارالبيضاء.
رقم   2 عمارة  االمان  اقامة   : ا 7 
بورأا  عين  برينت  اميل  زنقة   5

الدارالبيضاء.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  باملحكمة  الضبط 
بالدارالبيضاء بتاريخ 24 ماي  222، 

تحت رقم 779292.
ملخص قصد النشر

125 P

شركة التدقيق والخبرة
ش.م.م.

بيع حصص اأتماعية
العام  الجمع  بمقتضيات محضر 
 22 بتاريخ  املنعقد  العاسي  الغي2 
نون22  222، لشركة شركة التدقيق 
مسؤولية  ذات  شركة  والخ22ة، 
محدوسة ذات شريك وحيد، راسمالها 
ومقرها االأتماعي  سرهم،    22.222
ب 383 مكرر، شارع محمد الخامس، 
تم  الدارالبيضاء  الرابع،  الطابق 

تقرير ما يلي :
 522 خمس  بيع  عل7  املصاسقة 
السيد  طرف  من  اأتماعية  حصة 
حسن  السيد  ا 7  الرحماني  محمد 

ايت عابد،
عابد  ايت  حسن  السيد  قبول 

كشريك أديد.
تعيين كمسي2 ملدة غي2 محدوسة.

أنسية  السيد حسن ايت عابد، 
مغربية، مزساس في  فاتح مارس 968  
بالدارالبيضاء،  الساكن  بمراكش، 
بلوك 8، زنقة   رقم 4 ، حي م و س 
ح، شارع موالي اسماعيل، والحامل 
رقم  الوطينة  التعريف  لبطاقة 

.E439273
سيتم  الشركة  فان  عليه  وبناء 
طرف  من  محدوسة  غي2  ملدة  اسارتها 
الرحماني  محمد  السيد  املسي2ين 

والسيد حسن ايت عابد.
فان الشركة  ا 7 ذلك،  باالضافة 
صحيح  بشكل  ملزمة  تكون  سوف 

بالتوقيع الوحيد الحد املسي2ين.

اعتماس القانون االسا�سي الجديد 

لشركة ذات مسؤولية محدوسة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضبط 

سيسم22   6 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

 222، تحت رقم   8232.
ملخص قصد النشر

شركة التدقيق والخ22ة

126 P

 STE CAFE DU COIN DE LA

 PERLE
SARL AU

مقرها االأتماعي : زاوية شارع املغرب 

العربي زنقة انكوال رقم  2 املحيط 

الرباط

السجل التجاري رقم :  2822 

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

الشركة  مقر  في  املنعقد  االستثنائي 

يوم 5  سبتم22  222 تقرر ما يلي :

تعيين  للشركة،  املسبق  الحل 

مكلف  احزون  يوسف  السيد 

مكان  وتحديد  الشركة  بتصفية 

التصفية في مقر الشركة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

سيسم22   6 يوم  بالرباط  التجارية 

 222، تحت رقم 2952 .

127 P

 STE HADAEK AL

MOUSTAQBAL
شركة ذات مسؤولية محدوسة

راسمالها : 522.222 سرهم

 SIEGE : 19 AVENUE HOUMAN

 EL FATTOUAKI APPT N°1

KENITRA

RC N° : 48121
رفع راسمال الشركة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

يونيو   28 بتاريخ  االستثنائي املنعقد 

املستقبل  حدائق  لشركة   ،222 

املحدوسة،  املسؤولية  ذات  شركة 
قرر  سرهم   522.222 راسمالها 

الشركاء ما يلي :

  2.222 رفع راسمال الشركة من 
وذلك  سرهم   522.222 ا 7  سرهم 

بزياسة 492.222 سرهم نقدا.
النظام  من  و7   6 البند  تعديل 

االسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
سيسم22  222،   6 بالقنيطرة بتاريخ 

تحت رقم  2 48.
128 P

STE OLLEN INDUS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدوسة
السجل التجاري رقم : 5 558 

تأسيس شركة 
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع  تم  يوليو  222،   22 بتاريخ 
القوانين االساسية لشركة محدوسة 
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات التالية :
)م22مج،،  االعالميات   : الهدف 
اللرقمنة والصناعة  مصمم(  محلل، 

.4.2
املقر : عمارة رقم 32 شقة رقم 8 
حسان  شارع موالي احمد الوكيلي، 

الرباط.
حدس راسمال بما قدره   : راسمال 

22.222  سرهم.
غي2  ملدة  الشركة  تدار   : التسيي2 
هند  السيدة   : طرف  من  محدوسة 

شوقي.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  نون22  222،    2 بتاريخ 

.  8965
129 P

STE VIVENDYL
 SARL AU

شركة محدوسة املسؤولية
السجل التجاري رقم : 55655 

تاسيس شركة
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع  تم  يونيو  222،  بتاريخ  2 
القوانين االساسية لشركة محدوسة 
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات التالية :

الهدف : االحتفاظ بوكالة احداث.
مشغل مركز االتصال.

او  )تاأر  والتصدير  االستي2اس 
وسيط(.

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

الرباط.
راسمال : حدس راسمالها بما قدره 

22.222  سرهم.
غي2  ملدة  الشركة  تدار   : التسيي2 
السيد أوزوي   : محدوسة من طرف 

ستيف لوباكي2 نغيمبوس.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  نوفم22  222،   3 بتاريخ 

.8  8765
130 P

STE PALM DREAM
CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE : 34 RUE ARABIE

SAOUDITE ANGLE 6 TEMARA
  5 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 PAKM يونيو  222، قررت الشركة

DREAM ما يلي :
ب  الشركة  راسمال  زياسة 

222.222 سرهم.
ب  الشركة  راسمال  خفض 
الخسائر  لتعويض  سرهم   222.222
املت2اكمة وبالتا ي يصبح راسمال ثابتا 

عند 22.222  سرهم.
تحيين النظام االسا�سي للشركة.

تم االيداع القانوني لدى محكمة 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم  سيسم22  222،   6 بتاريخ 

. 22326
131 P

STE FONDATUS PROMO
SARL

CAPITAL : 200.000 DHS
 SIEGE : 5bis AVENUE AL

 MAGHREB EL ARABI ENTRE B
N°2 RABAT

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
العام للجمع  نون22  222    5  
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شركة  في  للمساهمين  االستثنائي   

ذات   ،FONDATUS PROMO

املسؤولية املحدوسة قرر ما يلي :

ليل7  السيدة  املسي2ين  استقالة 

الحموتي والسيد محمد بنتهامي.

الحموتي  فكري  السيد  تعيين 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

االندلس  بحي  والقاطن   R 2963 
زنقة 5 رقم 58 تمارة كمسي2 للشركة.

تحيين النظام االسا�سي للشركة.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة 

الضبط باملحكمة التجارية بالرباط 6 

سيسم22  222، تحت رقم 22322 .

132 P

STE RENTOUR CARS
SARL AU

شركة محدوسة املسؤولية

تاسيس شركة
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

تم وضع القوانين  سيسم22  222،   7

االساسية لشركة محدوسة املسؤولية 

ذات املميزات التالية :

بدون  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.

املحل   65 املوسة رقم  حي   : املقر 

رقم 22 اليوسفية الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.

حدس راسمال بما قدره   : راسمال 

  222 مقسم عل7  سرهم،    22.222

للواحدة،  سرهم    22 بنسبة  حصة 

االأتماعي  الصندوق  في  وسفعت 

للشركة.

االرباح  من   %  5 تؤخذ   : االرباح 

الصافية للتاسيس االحتياطي.

العا ي  عبد  السيد   : الحصص 

العال ي 222  حصة.

املجموع : 222  حصة.

تدار الشركة من طرف   : التسيي2 

غي2  ملدة  العال ي  العا ي  عبد  السيد 

محدوسة.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  التجاري  السجل  رقم  تحت 

. 56353
132P مكرر

STE IR.FREGAY

SARL

CABINET FIDUCIAIRE

AV MED V N°9 KENITRA 422

REL/FAX : 05.37.36.17.18

 STE GUENOUN MULTI
FOODS
SARL

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  اقيم  اكتوبر  222،    4
مسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 

محدوسة كالتا ي:
 STE GUENOUN  : االسم 

.MULTI FOODS SARL
مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدوسة.
السالم  عبد  مارتي2  شارع   : املقر 
فال فلوري   2 بن محمد مكتب رقم 

اقامة رياض زيتون  3 القنيطرة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.
املنتجات  :تاأر  الشركة  موضوع 
الغذائية واالستي2اس والتصدير )تاأر 

او وسيط(.
مبلغ  في  حدس   : الشركة  راسمال 
  222 ا 7  مقسمة  سرهم    22.222
  22 منها  الواحدة  قيمة  حصة، 

سرهم.
الشركة  تسيي2  عهد   : التسيي2 

للسيد رياض كنون.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 
 ،889 8 تحت رقم  نون22  222،   8

سجل تجاري رقم 63295.
133 P

 STE WIMAC
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد  سبتم22  222،   6 الرباط بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تاسيس  تم 

املحدوسة بشريك وحيد.

.STE WIMAC SARL : التسمية

خدمات   : االأتماعي  الهدف 

الكمبيوتر، تقديم خدمات متنوعة.

تجارة.

سرهم    2.222  : راسمال الشركة 

مقسمة ا 7 22  حصة من فئة 22  

سرهم للحصة الواحدة.

زوالتي فاطمة ... 22  حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي اي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير ا 7   : السنة املالية 

 3 سيسم22 من كل سنة ماعدا السنة 

االو 7 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر : 32 شقة رقم 8 شارع موالي 

احمد لوكيلي حسان الرباط.

املسي2 : زوالتي فاطمة.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

. 55479

134 P

STE TEMARAM

شركة ذات مسؤولية محدوسة 

راسمالها : 2.222  سرهم

مقرها االأتماعي : ملتقى طرق 

القاهرة وزنقة غاندي اقامة املنزه 

شقة رقم  2 الرباط

العاسي  غي2  العام  الجمع  باسم 

تم  نون22  222   29 بتاريخ  املنعقد 

االتفاق حول ما يلي :

تصفية الشركة.

بيطون  مارك  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

باملقر  التصفية  مقر  تحديد 

االأتماعي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم  سيسم22  222،   6 بتاريخ 

. 223 8
للخالصة والبيان

135 P

 STE BI SOLUTIONS ET
NEGOCE
SARL

تاريخ تسجيل العقد العرفي بتاريخ 
9 سبتم22  222 بالرباط والتي تحمل 

الخصائص التالية :
الهدف االأتماعي : التجارة بشكل 
عام، استي2اس وتصدير أميع معدات 
أميع  تغليف  توزيع  التشغيل 

املنتجات واملواس الخام.
وعموما قيام بكل املعطيات التي 
قد تساهم في تنمية الشركة وتباسل 
الغي2 مباشرة  التجهيزات املباشرة او 

لجميع املباني.
راسمال الشركة : 22.222  سرهم 
مقسم ا 7 222  حصة من فئة 22  
بين  موزعة  الواحدة  للحصة  سرهم 

الشركاء عل7 الشكل التا ي :
 السيد الوا ي بدر 422 حصة.

 322 الزرهوني  ايمان  السيدة 
حصة.

االنسة الوا ي غية 322 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.
من فاتح يناير ا 7   : السنة املالية 
 3 سيسم22 من كل سنة ماعدا السنة 

االو 7 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
الوحدة  تجزئة   : االأتماعي  املقر 

رقم 5 الطابق االول تمارة.
بدر  السيد  طرف  من   : التسيي2 

الوا ي والسيدة ايمان الزرهوني.
وكذلك التوقيع كل من السيد بدر 

الوا ي والسيدة ايمان الزرهوني.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
باملحكمة التجارية بتمارة تحت رقم 

. 34393
136 P

FESTIVAL DE CHURROS
SARL

مقرها االأتماعي : سيار املنصور 
عمارة   مكتب 7 طريق الساحلية 

يعقوب املنصور الرباط
بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الجمع  فور  يناير  222   22 بتاريخ 
الشركة  ملساهمي  االستثنائي  العام 
ذات املسؤولية املحدوسة قرر ما يلي :
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للشركة  التجاري  النشاط  حل 

مكتب  مقرها سيار املنصور عمارة   

طريق الساحلية يعقوب املنصور   7

الرباط.

معا�سي  محمد  السيد  تعيين 

والسيد  معا�سي  مصطفى  والسيد 

معا�سي  والسيد  يوسف  معا�سي 

واعطائها  الشركة  حل  قصد  يونس 

الحق التمام ذلك.

بنوس اخرى.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم  وقد 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

5  سبتم22  222، تحت رقم  بتاريخ 

.  7474

137 P

STE NIZO&ELY FARM
SARL

سجل تجاري : 54367 

الرباط

نقل مقر الشركة
انعقد  نون22  222،    9 بتاريخ 

 NIZO الجمع العام العاسي لشركة 

ELY FARM SARL&، شركة محدوسة 
  22.222 راسمالها  املسؤولية، 

شارع    5 االأتماعي  مقرها  سرهما، 
االبطال، رقم 4 اكدال الرباط، حيث 

تمت املصاسقة عل7 :

االأتماعي  النشاط  تغيي2 

بالجملة  وشراء  بيع  توزيع،   / ا 7 

وبالتقسيط، في املتجر وع22 االنت2نيت 

التجميل  ومستحضرات  للمنتجات 

واأهزة  غذائية  مكمالت  الجلدية، 

طبية.

شارع  ا 7  الشركة  مقر  نقل 

محل  غرينسون  قيسارية  املقاومة 
رقم  8 الرباط.

االسا�سي  النظام  تحيين 

واملصاسقة عليه.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 22292  

بتاريخ 6 سيسم22  222.

138 P

مكتب محمد بوزبع

تمارة

2MF PROMO
تأسيس ش ذ م م

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
في 8 نوفم22  222، تم تحرير القوانين 
امساسية ل ش ذ م م مميزاتها كالتا ي:
ش ذ   2MF PROMO  : التسمية 

م م.
الهدف : للشركة امهداف التا ي:

االنعاش العقاري.
عمليات تجزئة امرا�سي.

شراء وبيع العقارات.
 ، 5 رقم  أكدال،  الرباط،   : املقر 

شراع امبطال، شقة 4.
سرهم    22.222  : املال  رأس 
فئة  من  حصة    222 عل7  مقسمة 
22  سرهم للواحدة مسدسة وموزعة 

بين الشركاء كالتا ي :
 522 قابو  ابن  محمد  السيد 

حصة.
 252 الصالحي  محمد  السيد 

حصة.
 252 الصالحي  فيصل  السيد 

حصة.
تسي2 الشركة ملدة غي2   : التسيي2 
محدوسة من طرف السيدين محمد 

ابن قابو ومحمد الصالحي.
: تبتدئ في فاتح  السنة الحسابية 

يناير وتنتهي في  3 سيسم22.
يوم  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

تقييد الشركة بالسجل التجاري.
الذخي2ة  خصم  بعد   : امرباح 
لقرار  تبعا  الباقي  يوزع  القانونية 
إنصافا حسب حصص كل  الشركاء 

واحد منهم.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
سيسم22   7 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222، تحت رقم 22349 .
تقييد  تم   : التجاري  السجل 
السجل  مصلحة  لدى  الشركة 
التجاري باملحكمة التجارية بالرباط 
تحت رقم 56423  بتاريخ 7 سيسم22 

.222 
من أأل االستخالص والبيان

139 P

S-VOLAILLE
SARL AU

العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 
بسال بالخصائص  7  نوفم22  222 

التالية :
تاأر سواأن   : الهدف االأتماعي 

بالتقسيط.
سرهم    22.222  : املال  راس 
فئة  من  حصة    222 إ 7  مقسمة 
سرهم للحصة الواحدة موزعة    22

بين الشركاء عل7 الشكل التا ي :
  222 السيد صالح الدين الزين 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
  2 العمارة رقم   : املقر االأتماعي 
النجاح   طريق مهدية بوشوك سال.

الدين  صالح  السيد   : التسيي2 
الزين.

الدين  صالح  السيد   : التوقيع 
الزين.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.35263

140 P

مكتب امستاذة سارة كنون
موثقة بالرباط

الشركة املدنية املزرعة
حل مسبق للشركة

حررت  توثيقية  عقوس  بمقت�سى 
من طرف امستاذة سارة كنون موثقة 
بالرباط خلف االستاذ موريس حمو 
يوليو  وفاتح   22 9 ماي    5 بتاريخ 
املدنية  الشركة  باعت  فقد   ،22 9
املزرعة، الواقع مقرها بسال تابريكت 
38 شارع املزرعة واملسجلة بالسجل 
رقم  2677  تحت  بسال  التجاري 
عبارة  وهي  العقارية  أمالكها  أميع 
بسال  توأد  سكاكين  مجموعة  عن 

تابريكت 38، شارع املزرعة.
من  حرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
موثقة  كنون  سارة  امستاذة  طرف 
بالرباط بتاريخ  2 يونيو  222، قرر 
شركاء الشركة املدنية املزرعة، الحل 
املسبق لهذه الشركة ابتداء من يومه.

وإيداع  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل  بالتشطيب  التصريح 
التجاري بكتابة الضبط لدى املحكمة 
التجارية بسال، فاتح سيسم22  222، 

تحت رقم 37.929.
141 P

ATIYLA
SARL

9 نوفم22  222، وبموأب  بتاريخ 
عقد الجمع العام االستثنائي املسجل 
بالرباط بتاريخ 6  نوفم22  222، قرر 

الشريك الوحيد ما يلي :
 FIOCCO السيد  تفويت 
SANDRO ل 322 حصة التي يملكها 

بالشركة عل7 الشكل التا ي :
حصة لفائدة السيد محمد    52
للحصة  سرهم    22 ب  الزعري 

الواحدة.
عبد  السيد  لفائدة  حصة    52
سرهم للحصة    22 الغني شكيل ب 

الواحدة.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 
من شركة ذات املسؤولية املحدوسة 
ذات  شركة  إ 7  وحيد  بشريك 

املسؤولية املحدوسة.
قانون  من  و7   6 البند  تعديل 

الشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتمارة بتاريخ 24 نوفم22  222، تحت 

رقم 6886.
142 P

ARRA CARS
SARL AU

بتاريخ  2 أكتوبر  222 وبموأب 
عقد الجمع العام االستثنائي املسجل 
بالرباط بتاريخ 27 أكتوبر  222، قرر 

الشريك الوحيد ما يلي :
العنوان  إ 7  الشركة  مقر  تحويل 

التا ي :
امول  الطابق   2 شقة   33 رقم 
الكريم  عبد  شارع  السالم  تجزئة 

الخطابي تمارة.
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تعديل البند 4 من قانون الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

نوفم22  222،   24 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 6883.

143 P

MELAZUR
SARL AU

8 نوفم22  222، وبموأب  بتاريخ 

عقد الجمع العام االستثنائي املسجل 

بالرباط بتاريخ 5  نوفم22  222، قرر 

الشريك الوحيد ما يلي :

العنوان  إ 7  الشركة  مقر  تحويل 

التا ي :

رقم 24 زنقة هاشمي قستا ي شقة 

3  قبيبات الرباط.

تعديل البند 5 من قانون الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

سيسم22  222،   2 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم  2227 .

144 P

BRAK
SARL

تصفية شركة
وبموأب  يوليو  222،   7 بتاريخ 

عقد الجمع العام االستثنائي املسجل 

2  أغسطس  222،  بالرباط بتاريخ 

قرر الشريك الوحيد ما يلي :

للشركة  االأتماعي  املقر  تحويل 

إ 7 العنوان التا ي :

شقة رقم 2  الطابق الرابع رقم 4 

شارع بين الويدان الرباط.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاري  السجل  لدى  الضبط 

بتاريخ  بالرباط  التجارية  باملحكمة 

رقم   تحت  2 سيسم22  222، 

. 22269

145 P

 CHANTIERS DU BATIMENT
 ET DES TRAVAUX PUBLICS

C.B.T.P
SARL

تصفية شركة
بتاريخ    أكتوبر  222، وبموأب 
عقد الجمع العام االستثنائي املسجل 
4 نوفم22  222، قرر  بالرباط بتاريخ 

الشركاء ما يلي :
امر  أسناس  وتم  الشركة  تصفية 

التصفية للسيد عصام او عزة.
حي  سكتور   29  : التصفية  مقر 
النهضة شقة 3 شارع محمد الخامس 

تمارة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
نوفم22   22 بتاريخ  بالرباط  بتمارة 

 222، تحت رقم  687.
146 P

TRANS ETTOURABI
SARL AU

يوم  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
العام  للجمع  نوفم22  222،    9
 TRANS لشركة  العاسي  الغي2 
سجلها   ،ETTOURABI SARL AU

التجاري رقم  2824 .
تم التداول بشأن أدول امعمال 

التا ي :
القرار امول : تفويت االسهم.

القرار الثاني : نقل املقر االأتماعي.
واستقالة  ابراء   : الثاني  القرار 

املسي2.
تعيين مسي2 وحيد   : الحل الرابع 

أديد.
القرار امول : تفويت االسهم.

الفتاح  عبد  السيد  فوت 
سهم    22  ،CIN N°AD39075
 TRANS شركة  في  يمتلكها  التي 

ETTOURABI SARL إ 7 :
 CIN الحامدي  رشيد  السيد 
اوالس  سوار  عنوانه   ،N°AD36865
الصخي2ات.  صياح  ارخوخة  مسون 
لرأس  الجديد  التوزيع  فإن  وبالتا ي 

املال يكون كما يلي :

سهم    222 الحامدي  رشيد 

براسمال 22.222  سرهم.

املقر  نقل   : الثاني  القرار 

االأتماعي.

قرر شركاء الشركة باإلأماع نقل 

السالم  تجزئة   38 س  من  الشركة 

صباح الصخي2ات.

الحاج  تجزئة   24  : العنوان  إ 7 

العزي الصخي2ات الدور امول.

واستقالة  ابراء   : الثالث  القرار 

املسي2.

بفحص تقرير إسارة  قام الشركاء 

تاريخ  حتى  السابقة  للسنوات  املدير 

ابراء  توقيع املحضر ووافقوا وقبلوا 

واستقالة املسي2 السيد عبد الفتاح 

إلسارته.

تعيين مسي2 وحيد   : القرار الرابع 

أديد.

عين الشركاء مسي2ا وحيدا أديدا 

الحامدي  رشيد  السيد  شخص  في 

فإن  وهكذا   CIN N°AD36865

الشركة سوف بسي2ها السيد رشيد 

الحامدي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بتمارة بتاريخ 6 سيسم22  222، تحت 
رقم 2348.

147 P

عقد التسيير الحر
مصل تجاري

بمقت�سى العقد العرفي املوقع في 

تم ابرام   ،22 4 ماي    5 الرباط في 

العقد بين شركة زيز ش م رأسمالها 

بالدار  ومقرها  سرهم،   75.222.222

طريق   7 عمارة زيز كيلومت2  البيضاء 

بالسجل  مقيدة  سبع  عين  الرباط 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

32235 وورثة السيد بلحاسي عباس 
بشرى  بلحاجي  السيدة  عنه  تنوب 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

بزنقة  بشا ي  والساكنة   A32 989

بن سليمان الروساني اكدال الرباط 

بموأب هذا العقد تمنح شركة زيز

بلحاجي  للسيدة  الحر  التسيي2  حق   

محطة  استغالل  األ  من  بشرى 

زيز  البنزين  محطة  املسماة  الوقوس 

قياسة  النيهي  عزيب  بدوار  الكائنة 

قابلة  سنة   25 ملدة  وذلك  زكوطة 

ماي    4 تاريخ  من  ابتداء  للتجديد 

.22 4

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي قاسم تحت رقم 

.2021/321

148 P

 STE EL BOUJANY

TRANSPORT ET TRAVAUX
SARL

التأسيس
العرفي  العقد  شروط  حسب 

بتاريخ 24 نوفم22  222، تم تأسيس 

محدوسة  لشركة  امسا�سي  النظام 

املميزات  حسب  وذلك  املسؤولية 

التالية :

 STE EL BOUJANY  : التسمية 

 DE TRANSPORT ET TRAVAUX

.SARL

الشكل القانوني : شركة محدوسة 

املسؤولية.

زويهرات  سوار   : االأتماعي  املقر 

أماعة توغيلت سيدي قاسم.

الغرض والغاية.

نقل البضائع.

االشغال املختلفة أو البناء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة في السجل التجاري.
  22.222  : الخاص  املال  راس 

حصة    222 عل7  مقسمة  سرهم 

لكل  سرهم    22 فئة  من  اأتماعية 

حصة في حوزة الشريك الوحيد.

الحامل  البوأاني  اشرف  السيد 

عدس  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

GJ45688، 522 حصة.

السيد عبد الواحد ستيتي الحامل 

عدس  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

GJ7273 522 حصة.
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من  ابتداء   : االأتماعية  السنة 

فاتح يناير إ 7  3 سيسم22 من كل سنة.

املديرية : اشرف البوأاني الحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

GJ45688، ملدة غي2 محدوسة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

 6 بتاريخ  قاسم  بسيدي  االبتدائية 

سيسم22  222.

رقم السجل التجاري :  2923.

149 P

 LA STE ESSENTIEL DU

SPORT ET OMNISPORTS
ش م م

الرأسمال االأتماعي : 2.222  سرهم

املقر االأتماعي

محل التجاري رقم 25 إقامة ب   

ممر سليمة شارع اللة مريم سال 

الجديدة

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

قد  نوفم22  222،   22 بتاريخ  سال 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدوسة وبهدف نشاطها االأتماعي 

: التجارة.

سرهم    2.222  : رأسمال الشركة 

مقسمة إ 7 22  حصة من فئة 22  

سرهم للحصة الواحدة.

  22 مصطفى  بالفاهمي  السيد 

حصة.

سنة   99  : نشاط الشركة   : املدة 

النهائي أي من  التأسيس  من  ابتداء 

تاريخ وضع السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 7   : السنة املالية 

 3 سيسم22 من كل سنة ما عدا السنة 

امو 7 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

إقامة ب   25 محل التجاري رقم 

ممر سليمة شارع اللة مريم سال    

الجديدة تحت تسي2 السيد بالفاهمي 

مصطفى.

مقيد بالسجل التجاري : 35255.

150 P

STE LUX DECO 

ET PEINTURE

SARL AU

الراسمال : 22.222  سرهم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة بشريك واحد

بمقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ 

تم وضع القانون  نوفم22  222،   26

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الخصائص  واحد  بشريك  املحدوسة 

التالية :

 LUX  : االأتماعية  التسمية 

.DECO & PEINTURE

الهدف االأتماعي : تزيين وزخرفة 

املنازل.

أو  املختلفة  امشغال  في  مقاول 

البناء.

موالي  شارع   : االأتماعي  املقر 

السفلي  الطابق   42 رقم  يوسف 

تابريكت سال.

املدة االأتماعية : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيسها.

في  حدس   : االأتماعي  الرأسمال 

مبلغ 22.222  سرهم موزع عل7 222  

للحصة  سرهم    22 فئة  من  حصة 

وزعت كما يلي :

السيد : حازم كمال 222  حصة.

السنة االأتماعية : تبدأ من فاتح 

يناير إ 7  3 سيسم22 من كل سنة.

تم تعيين السيد حازم   : التسيي2 

كمال كمسي2 وحيد للشركة وكموقع 

وحيد عل7 الوثائق البنكية ملدة غي2 

محدوسة.

تم إيداع السجل التجاري بمكتب 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت  6 سيسم22  222،  بتاريخ 

.35289

151 P

STE HIBAD CONSEIL

APPT N° 10 LOTISSEMENT

SOUNBOULA 11060 SALE MAROC

STE LARACT
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

عنوان مقرها االأتماعي رقم 

83 شارع املختار الجازو ي شقة 

7 الطابق الرابع الرباط املغرب 

، 2242
رقم السجل التجاري 36387 .

رفع رأسمال الشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم  نوفم22  222،   29 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

  522.222 سرهم أي من   722.222

إ 7  سرهم    522.222 من  أي  سرهم 

سرهم عن طريق تقديم   2.222.222

حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سيسم22   7 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222، تحت رقم 22352 .

152 P

  CONNECTION DARTS

MAROC
شركة محدوسة املسؤولية

ذات شريك وحيد

مقرها االأتماعي : كارا عبد املومن 

بيزنيز سنت2 إقامة اتريام رقم 374 

مجموعة منازل امليمون الطابق 

الخامس شارع عبد املومن،

الدار البيضاء

السجل التجاري : رقم 55 397 

الدار البيضاء
متابعة النشاط التجاري

الشريك  قرار  محضر  بمقت�سى 

الوحيد لشركة كونيكسيون سارتس 

 CONNECTION DARTS ماروك 

الصاسر بتاريخ   MAROC SARL AU

24 سبتم22  222، تقرر ما يلي :

تذكي2 بانخفاض الوضعية املالية 

الرأسمال  ربع  من  االسنى  الصافية 

الحساب  نهاية  عقب  االأتماعي 

السنوي لسنة 2222.

قرار عدم تصفية الشركة ومتابعة 

النشاط التجاري للشركة.

تفويت السلط.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

نوفم22  222،   29 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 822242.
للخالصة والبيان

املسي2

153 P

TENYCOL  MAROC

شركة محدوسة املسؤولية

ذات شريك وحيد

مقرها االأتماعي :    شارع الوحدة، 

إقامة اإلمام علي، الشقة رقم 2، 

الدار البيضاء

رأسمالها : 22.222 سرهم

السجل التجاري : رقم 236623 

الدار البيضاء

متابعة النشاط التجاري

الشريك  قرار  محضر  بمقت�سى 

ماروك  تينيكول  لشركة  الوحيد 

 TENYCOL MAROC SARL

بتاريخ  الشركة  بمقر  املنعقد   ،AU

7  سبتم22 2222، تقرر ما يلي :

تذكي2 بالخفاض الوضعية املالية 

الرأسمال  ربع  من  االسنى  الصافية 

الحساب  نهاية  عقب  االأتماعي 

السنوي لسنة 9 22.

الشركة  تصفية  عدم  قرار 

ومتابعة النشاط التجاري للشركة.

تفويت السلط.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

مارس  222،   22 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 95 768.

154 P
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STUDIO LOGIE
شركة محدوسة املسؤولية

ذات شريك وحيد
مقرها االأتماعي : 332، شارع 

ابراهيم الروساني الطابق 3،
الدار البيضاء

رأسمالها : 22.222  سرهم
السجل التجاري : رقم 24327  

الدار البيضاء
متابعة النشاط التجاري

الشريك  قرار  محضر  بمقت�سى 
ستوسيولوجي  لشركة  الوحيد 
STUDIO LOGIE SARL AU املنعقد 
سبتم22   29 بتاريخ  الشركة  بمقر 
 222 بتاريخ 24 سبتم22  222، تقرر 

ما يلي :
تذكي2 بالخفاض الوضعية املالية 
الرأسمال  ربع  من  االسنى  الصافية 
الحساب  نهاية  عقب  االأتماعي 

السنوي لسنة 2222.
قرار عدم تصفية الشركة ومتابعة 

النشاط التجاري.
تفويت السلط.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
نوفم22  222،   32 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 822479.
للخالصة والبيان

املسي2

155 P

 TECHNIQUE POMPE
SERVICE MAROC

شركة محدوسة املسؤولية
مقرها االأتماعي : 22 شارع حسان 
كوريت الحي الصناعي عكاشة عين 

السبع الدار البيضاء
رأسمالها : 522.222.  سرهم

السجل التجاري : رقم 32537  
الدار البيضاء
تغيي2 املسي2

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
بومب  تيكنيك  شركة  بمقر  الصاسر 
 TECHNIQUE ماروك  سي2فيس 
 POMPE SERVICE MAROC SARL
تقرر  أغسطس  222،    2 بتاريخ 

ما يلي :

ياسين  السيد  استقالة  قبول 

للشركة  كمسي2  مهامه  من  ملوك 

وابراء ذمته.

تعيين السيدة نزهة بخا ي كمسي2ة 

أديد للشركة ملدة غي2 محدوسة.

تفويت السلط.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

نوفم22  222،   32 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 822456.
للخالصة والبيان

156 P

 YINGLI GREEN ENERGY

NORTH AFRICA
SARL

املقر االأتماعي : توين سانت2 ال22ج 

الشما ي الطابق 6  تقاطع شارع 

الزرقطوني وشارع املسي2ة الخضراء،

الدار البيضاء

السجل التجاري : رقم 269565 

الدار البيضاء

متابعة النشاط التجاري
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

أرين  يينجلي  لشركة  االستثنائي 

 YINGLI GREEN إني2جي نورت أفريكا

 ،ENERGY NORTH AFRICA SARL

سبتم22  222،    4 بتاريخ  املنعقد 

تقرر ما يلي :

تذكي2 بالخفاض الوضعية املالية 

الرأسمال  ربع  من  االسنى  الصافية 

الحساب  نهاية  عقب  االأتماعي 

السنوي لسنة 2222.

الشركة  تصفية  عدم  قرار 

ومتابعة النشاط التجاري للشركة.

تفويت السلط.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

نوفم22  222،   29 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 822239.
للخالصة والبيان

157 P

AJNANI SARL
 Société à responsabilité limitée

au capital de 100.000 dhs
 Siège social : Dr Imahmouden

ouardana Beni Oulichek P/
Driouch

العام  الجمع  محضر  إثر  عل7 
املنعقد بتاريخ    أكتوبر  222 قرر 

شركاء الشركة ما يلي :
نقل  من  الشركة  نشاط  تغيي2 
نقل  إ 7   املصحوبة  غي2  اممتعة 
اممتعة الغي2 املصحوبة محليا وسوليا 

لحساب الغي2 ؛
نقل السلع محليا وسوليا لحساب 

الغي2.
امسا�سي  القانون  تعديل  مع 

للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
نوفم22   5 االبتدائية بدريوش بتاريخ 

 222 تحت رقم 34 .
نسخة للبيان

158 P

CLIMA NEGOCE SARL
 Société à responsabilité limitée

au capital de 100.000 dhs
 Siège social : Rue Sanaa n° - 49
Hay Ilham Bentayeb - Driouch

العام  الجمع  محضر  إثر  عل7 
قرر  أكتوبر  222   7 املنعقد بتاريخ 

شركاء الشركة ما يلي :
تغيي2 نشاط الشركة من :

بيع وتركيب   - بيع امأهزة املنزلية 
املكيفات الهوائية - التجارة إ 7 وكيل 

عمولة تحويل امموال ؛
شارع  إ 7  االأتماعي  املقر  نقل 
 -  273-271 رقم  الثاني  الحسن 

الدريوش ؛
امسا�سي  القانون  تعديل  مع 

للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 26 أكتوبر 

 222 تحت رقم 4243.
نسخة للبيان

159 P

 Sté PROMOCHAMAL

SARL AU
 Société à responsabilité limitée

 D’associé unique au capital de

2000.000 dhs

 Siège social : Hay Arrid

 Résidence Al Houda - Nador

العام  الجمع  محضر  إثر  عل7 

4  أكتوبر  222 قرر  املنعقد بتاريخ 

شريك الشركة ما يلي :

وذلك  الشركة  نشاط  توسيع 

بإضافة :

أشغال مختلفة ؛

امسا�سي  القانون  تعديل  مع 

للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

2 نوفم22  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

 222 تحت رقم 4 43.
نسخة للبيان

160 P

SELWAN D’OR SARL
 Société à responsabilité limitée

au capital de 100.000 dhs

 Siège social : 180/182, Bd

 Hassan II 3ème étage n° 8 -

Nador

العام  الجمع  محضر  إثر  عل7 

4  أكتوبر  222 قرر  املنعقد بتاريخ 

شركاء الشركة ما يلي :

وذلك  الشركة  نشاط  توسيع 

بإضافة :

أشغال مختلفة ؛

امسا�سي  القانون  تعديل  مع 

للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

9 نوفم22  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

 222 تحت رقم  435.
نسخة للبيان

161 P
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AC PREMIUM SARL
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تكونت شركة ذات  نوفم22  222   4 
وحيد   لشريك  محدوسة  مسؤولية 

مميزاتها كالتا ي :
.AC Premium a.u : التسمية

الصفة القانونية : ش.م.م.ش.و.
بدون  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.
 522.222 في  حدس   : الرأسمال 
سهم بقيمة   5222 سرهم مقسم إ 7 

22  سرهم للسهم موزعة كالتا ي :
5222 سهم : أيوب الشاوش.

التسيي2 : أيوب الشاوش.
اإلمضاء : أيوب الشاوش.

املدة : 99 سنة.
املقر االأتماعي : حي أوالس إبراهيم 

شارع الشباب، الناضور.
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
 املحكمة االبتدائية بالناضور بتاريخ
    نوفم22  222 تحت رقم 4379.

162 P

MK Business SARL
 Société à responsabilité limitée

au capital de 100.000 dhs
 Siège social : Lot Kasmi N° - 143

Aklim P/Berkane
العام  الجمع  محضر  إثر  عل7 
سبتم22  222   22 بتاريخ  املنعقد 

قرروا ما يلي :
قاسمي  محمد  حصة  تفويت 

لفائدة رضوان سفروشني،
امسا�سي  القانون  تعديل  مع 

للشركة.
التسيي2 : محمد مختاري ورضوان 

سفروشني ؛
أو  مختاري  محمد   : اإلمضاء 

رضوان سفروشني.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
أكتوبر   26 بتاريخ  ب22كان  االبتدائية 

 222 تحت رقم 8 6.
نسخة للبيان

163 P

 STÉ ANOUAL CHANGE
SARL

للتصفية  العام  الجمع  بمقت�سى 
4  سبتم22  222 قرر شركاء  بتاريخ 
 ،Ste Anoual change sarl شركة  
البيضاء  الدار  شارع   ،87  : مقرها 

امزورن، الحسيمة. 
إعفاء املصفي :

التصفية النهائية :
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  التجاري 
  7 بتاريخ  بالحسيمة  االبتدائية 

نوفم22  222 تحت رقم 722.
نسخة للبيان

164 P

STPL SARL
 Al Boustan, Bloq 12 n° 5 Hay

Takaddoum Rabat
استدراك خطإ وقع بالجريدة 

الرسمية
نوفم22    7 بتاريخ   5692 عدس 

 222 ؛
بدال من :

رأس  من  حصة   222 تفويت 
أحمد  السيد  ملصلحة  الشركة  مال 

الصناغي.
يقرأ :

222 من رأسمال الشركة  تفويت 
ملصلحة السيد أحمد ا لصناغي ؛

رأسمال  من  حصة   522 تفويت 
الشركة ملصلحة السيدة  إلهام هداز.

)الباقي بدون تغيي2(.

165 P

CLINICAR DETAILING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

رأسمالها التجاري : 52.222 سرهم.
العنوان : رقم 338 تجزئة الرياض 
أوالس مطاع س 2 محل رقم   تمارة

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
نوفم22  فاتح  و  أكتوبر  222   29
 222 تم وضع قانون أسا�سي لشركة 

ذات املسؤولية املحدوسة كالتا ي :

.CLINICAR DETAILING : اإلسم
الهدف : الشركة من أهدافها :

أنواع  أميع  وتجديد  تنظيف 
السيارات ؛

الرياض  تجزئة   338 رقم  املقر 
أوالس مطاع س 2 محل رقم   تمارة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التسجيل بالسجل التجاري.

 52.222  : التجاري  املال  رأسم 
522 حصة قدرت  سرهم مقسمة إ 7 

كل واحدة منها 22  سرهما.
الشركة  إسارة  يتو 7   : اإلسارة 
السيد محمد ر�سى الربيعي ملدة غي2 

محدوسة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
سيسم22   2 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

 222 تحت رقم 5 348 .
166 P

مكتب االستشارة CCM CONSEILS ش.م.م
رقم 36 ، شارع القاهرة كومطراف   تمارة

ALFADILA MARKET
SARL

تصفية الشركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  قررت  نوفم22  222   9
عل7  ALFADILA MARKET SARL 

ما يلي :
 ALFADILA لشركة  تصفية 
السيدة  وتعيين   MARKET SARL
للشركة  كمصفية  السنجي  سارة 
وعنوان التصفية هو رقم 36  شارع 

القاهرة كمطراف   تمارة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  بكتابة  امول  القانوني 
بتاريخ بتمارة  التجارية   باملحكمة 
2 سيسم22  222 تحت رقم 6925.

167 P

مكتب االستشارة CCM CONSEILS ش.م.م
رقم 36 ، شارع القاهرة كومطراف   تمارة

MB PUB
SARLAU

تصفية الشركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 MB قررت شركة  نوفم22  222   29

PUB SARLAU عل7 ما يلي :

 MB PUB لشركة  تصفية 

املهدي  السيد  وتعيين   SARLAU

وعنوان  للشركة  كمصفي  عابو  بن 

36  شارع القاهرة  التصفية هو رقم 

كمطراف   تمارة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  بكتابة  امول  القانوني 

بتاريخ بالرباط  التجارية   باملحكمة 

2 سيسم22  222 تحت رقم 22259 .

168 P

UNIVERS AP
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة

رأسمالها : 522.222 سرهم

املقر االأتماعي : 3، شارع 2 مارس

الدار البيضاء

الدار  في  عرفي  عقد  بموأب 

سبتم22  222،    4 بتاريخ  البيضاء 

الشركة  في  الوحيد  املساهم  قرر 

املذكورة ما يلي :

البالغ  الشركة  رأسمال  زياسة 

522.222 سرهم إ 7 2.222.222 سرهم 

سرهم،    .522.222 زياسة قدرها  أي، 

5222  سهم  وذلك من خالل إنشاء 

سرهم لكل سهم،    22 أديد بقيمة 

املساهمات  )الجديد(.  بالنقد  وذلك 

املقدمة من :

السيد بن طاهر ياسر : 22 .522 

سرهم.

 : السيد الصحراوي عبد السالم 

622.222 سرهم.

 399.922  : خالد  راجي  السيد 

سرهم.

 : أصبح الشكل القانوني للشركة 

شركة محدوسة املسؤولية.

مكتب  في  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  للمحكمة  الضبط 

بتاريخ   793483 تحت رقم  البيضاء 

22 سبتم22  222.
للمستخلص والبيان

169 P
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DYNAMK TRUCK SERVICES
SARL AU

بمقت�سى الجمع العام غي2 العاسي 
بتاريخ 22 أبريل قرر الشركاء ما يلي :
 4 تحويل املقر االأتماعي من رقم 
شارع موالي علي الشريف شقة رقم 
 ، تمارة إ 7 تجزئةرياض أوالس مطاع 
 ، 72 3 رقم  الطابق السفلي سكتور 

تمارة.
تغيي2 البند 4 للقانون امسا�سي.

أسئلة مختلفة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
الرقم  تحت  ماي  222    8 بتاريخ 

.5679
سجل تجاري رقم 7 269 .

مقتطف قصد اإلشهار

170 P

FATINOUR OPTIQUE
العاسي  تبعا ملداوالت الجمع غي2 
نوفم22  222    5 يوم  املنعقد 
 FATINOR OPTIQUE لشركة 
برأسمال  املسؤولية  شركة محدوسة 
عل7 االتفاق  تم  سرهم    22.222 

ما يلي :
التا ي :  بالعنوان  ملحقة  إحداث 
رقم  املنزل  السفلي  بالطابق  متجر 
22  حي العلويين زنقة القدس تمارة.

السيدة  طرف  من  واملسي2ة 
الجراري الباتول.

القانوني  اإليداع  وضع  تم  وقد 
يوم  بتمارة  االبتدائية  املحكمة  لدى 
32 نوفم22  222 تحت رقم 6929.

171 P

SOCIETE BATIPLAM
SARL AU

Société à responsabilité limitée
à associé unique

Au Capital de 200.000 Dhs
 Siège Social : IMM 32

 APPARTEMENT N°2 AVENUE
 ALLAL BEN ABDELLAH HAY

NAHDA II - TEMARA

غي2  العام  الجمع  ملداوالت  تبعا 
سيسم22   32 يوم  املنعقد  العاسي 
 SOCIETE BATIPLAM 9 22 لشركة
محدوسة املسؤولية ذات   SARL AU
 222.222 رأسمالها  وحيد  شريك 

سرهم تم االتفاق عل7 ما يلي :
الرفع من رأسمال الشركة :

من 222.222 إ 7 252.222 سرهم.
القانوني  اإليداع  وضع  تم  وقد 
لدى املحكمة التجارية بالرباط يوم 
7 أكتوبر  222 تحت رقم 8582  .
172 P

 SOCIETE GREENMIND
 CONSULTING ET SERVICES

PRIVE
Société à Responsabilité Limitée

à Associé Unique
Au Capital de 100.000 Dhs
Siège Social : LOT N°1836

 APPARTEMENT EN 1 ETAGE
HAY AL MASSIRA 1 - TEMARA

غي2  العام  الجمع  ملداوالت  تبعا 
نوفم22  فاتح  يوم  املنعقد  العاسي 
 GREENMIND لشركة   222 
 CONSULTING ET SERVICES
املسؤولية  محدوسة   PRIVE SARL
رأسمالها 22.222  سرهم تم االتفاق 

عل7 ما يلي :
تفويت الحصص

522 حصة من السيد  تم تفويت 
إ 7 السيد عمر خليل  عمر عبد هللا 
خليل  عمر  للسيد  أصبحت  وبذلك 

222  حصة.
تغيي2 الشكل القانوني

من شركة ذات مسؤولية محدوسة 
محدوسة  مسؤولية  ذات  شركة  إ 7 

بشريك وحيد.
أشغال   : أديد  نشاط  إضافة 

التجهيز والتهيئة.
القانوني  اإليداع  وضع  تم  وقد 
يوم بتمارة  االبتدائية  املحكمة   لدى 
8 سيسم22  222 تحت رقم 6968.

173 P

SOCIETE C B CAR
SARL AU

Société à responsabilité limitée

à associé unique

Au Capital de 100.000 Dhs

 Siège Social : MAG en RDC

 Lotissement BEN YOUSSE LOT

N°12 - TEMARA

PATENTE 27904422

IF 4591931

غي2  العام  الجمع  ملداوالت  تبعا 

سيسم22  فاتح  يوم  املنعقد  العاسي 

 C B CAR SARL لشركة   222 

برأسمال  املسؤولية  محدوسة   AU

عل7 االتفاق  تم  سرهم    22.222 

ما يلي :

تجزئة  من   : الشركة  مقر  تغيي2 

بالطابق    2 رقم  املحل  يوسف  بن 

السفلي تمارة.

إ 7 : محل تجاري بالطابق السفلي 

حي  مرحات  تجزئة    42 رقم  املنزل 

الغزا ي تمارة.

القانوني  اإليداع  وضع  تم  وقد 

يوم بتمارة  االبتدائية  املحكمة   لدى 

8 سيسم22  222 تحت رقم 6967.

174 P

ALF AL WIAM
SARL AU

شركة  تأسيس  عل7  االتفاق  تم 

حسب املعطيات التالية :

 ALF AL WIAM -  : التسمية 

SARL AU

 32 رقم  عمارة   : االأتماعي  املقر 

8 شارع موالي احمد الوكيلي  الشقة 

حسان الرباط.

العلف  مواس  شراء  بيع   : الهدف 

بالتقسيط والجملة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

الرأسمال : 22.222  سرهم.

تسي2 من طرف السيد   : التسيي2 

بن لال عبد الصمد.

لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
التجارية بالرباط تحت رقم 56329  

في فاتح سيسم22  222.
175 P

 STE RIBAT EL FATH
BUILDING

SARL
 Adresse : 3 RUE ORIZA

SECTEUR 2 HAY RIAD RABAT
تفويت الحصص

تحويل املقر االأتماعي
استقالة مسي2 وتعيين مسي2 أديد

  2 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
واملسجل  بالرباط  نوفم22  222 
بالرباط،  نوفم22  222    7 بتاريخ 
فإن الجمع العام غي2 العاسي لشركة  
 STE RIBAT EL FATH BUILDING

SARL تقرر ما يلي :
 222 الحصص  مجموع  تفويت 
حصة التي تتوفر عليها السيدة بلحاج 
السيد  لفائدة  الشركة  في  سمية 

صقلي حسيني رشيد.
من  االأتماعي  املقر  تحويل 
العنوان : 3 زنقة أوريزا سكتور 2 حي 
الرياض، الرباط إ 7 العنوان الجديد 
عمارة ب إقامة الزهراء   : الكائن ب 

الجزء   الوفاق تمارة.
استقالة السيدة بلحاج سمية من 
مهامها كمسي2ة، وتعيين السيد صقلي 

حسيني رشيد مسي2 أديد للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نوفم22   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222 تحت  2225 .
للبيان والنشر

176 P

 SOCIETE SAIDI-TECHNO
CONSEIL
SARL AU

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
سبتم22  222   28 بتاريخ  املنعقد 
وتبعا لوفاة الفقيد السيد السعيدي 
ميمون، تقرر تعيين السيد السعيدي 
أمين املزساس بتاريخ 2  نوفم22 979  
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 ،A772 98 حامل للبطاقة الوطنية 

فنيدة  مجمع  الحوز  بشارع  القاطن 

الرباط  السو�سي،   32 رقم  وليل7، 

مسي2ا للشركة ملدة غي2 محدوسة.

من    3 الفصل  تعديل  تقرر 

النظام امسا�سي.

التجاري  بالسجل  املحضر  وضع 

نوفم22  222،   24 بتاريخ  بالرباط 

.D 22226 تحت رقم

177 P

SOCIETE BENIGROUP
SARL

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

سبتم22  222   23 االستثنائي بتاريخ 

تم االتفاق عل7 ما يلي :

امم  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 

املساحة  من   % 2 مساحة  يشغل 

امول،  بالطابق   : للمقر  اإلأمالية 

املركز التجاري LE PORT 7 املتواأد 

حي  مزياتة  امليليا  شارع  بالرباط 

الرياض.

وبذلك  توسيع النشاط التجاري، 

يصبح النشاط الرئي�سي كالتا ي :

مركز اللياقة البدنية.

مركز تصفيف وتجميل و سبا.

إ 7  الشركة  تسيي2  مهمة  أنيطت 

السيد بنكي2ان ر�سى الحامل للبطاقة 

غي2  ملدة   C4229 2 رقم  الوطنية 

محدوسة.

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

سبتم22  222   23 االستثنائي بتاريخ 

تم االتفاق عل7 ما يلي :

امم  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 

املساحة  من   % 5 مساحة  يشغل 

بالطابق امر�سي،   : اإلأمالية للمقر 

املركز التجاري LE PORT 7 املتواأد 

حي  مزياتة  امليليا  شارع  بالرباط 

الرياض.

وبذلك  توسيع النشاط التجاري، 

يصبح النشاط الرئي�سي كالتا ي :

مقهى، مثلجات وشوكوالطة.

إ 7  الشركة  تسيي2  مهمة  أنيطت 
السيد بنكي2ان ر�سى الحامل للبطاقة 
غي2  ملدة   C4229 2 رقم  الوطنية 

محدوسة.
قرر الجمع العام تعديل الفصل 3 

من النظام امسا�سي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

.D  86   222 تحت 
رقم السجل التجاري : 36659 .

178 P

NADYA VISION
SARL AU

شركة  تأسيس  عل7  االتفاق  تم 
حسب املعطيات التالية :

 NADYA VISION -  : التسمية 
SARL AU

رقم  املنزل   : االأتماعي  املقر 
تجزئة  السفلي  بالطابق  متجر   34

املستقبل الصخي2ات.
البصريات  أخصائي   : الهدف 

وقياس النظر.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
الرأسمال : 22.222  سرهم.

: تسي2 من طرف السيدة  التسيي2 
نوفم22   6 الحيان ناسية املزساسة يوم 

. 986
لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
االبتدائية بتمارة في 2  نوفم22  222 

تحت رقم 34665 .
179 P

GROUP MAGHALI PRO
SARLAU

بمقت�سى أمع عام استثنائي حرر 
في الرباط يوم 32 سيسم22  222 قرر 
 GROUP MAGHALI شريك الشركة
وحيد شريك  ذات  ش.م.م   PRO 

ما يلي :
استقالة السيد أواس البوها ي من 

منصبه كمسي2 للشركة.
تعيين السيد الغا ي مو�سي كمسي2 

وحيد للشركة.

القانون  من    3 املاسة  تعديل 

امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

سيسم22   7 في    2293 رقم  تحت 

.222 

180 P

 AYMAN AMJAD TRAVAUX

 DIVERS ET NEGOCE

GENERALE
SARL AU

انحالل الشركة
املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
تقرر حيث   ،2222 سيسم22   29  ب 

ما يلي :

إنحالل الشركة.

بنعاشر  النصراوي  السيد  تعيين 

للقيام بعملية التصفية.

باملقر  التصفية  مقر  تحديد 

بحي  الكائن  للشركة  االأتماعي 

الرحمة قطاع سال رقم 426 سال.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم 37379 بتاريخ 3  سيسم22 

.222 

181 P

 ALI EL YOUNOUSSI

ARCHITECTE
SARL AU

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم  نوفم22  222  فاتح  ب 

 ALI EL YOUNOUSSI شركة  

ذات  لشركة   ARCHITECTE

الشريك  ذات  املحدوسة  املسؤولية 

الواحد تحمل الخصائص التالية :

 ALI EL YOUNOUSSI  : االسم 

ARCHITECTE SARL AU

تجزئة العامرية   : املقر االأتماعي 
رقم 297 مهدية شاطئ القنيطرة.

الهندسة   : االأتماعي  الهدف 

املعمارية.

ب  يقدر   : االأتماعي  الرأسمال 

  222 إ 7  مقسمة  سرهم    22.222

موزعة  سرهم    22 فئة  من  حصة 

كالتا ي :

 : اليون�سي  علي  محمد  السيد 

222  حصة.

السيد محمد علي  عين   : اإلسارة 

غي2  ملدة  للشركة  كمسي2  اليون�سي 

محدوسة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
التجاري  السجل  رقم  بالقنيطرة 

.63393

182 P

STE AZIZIA RT
SARL AU

في مسجل  عرفي  عقد   بمقت�سى 

وضع  تم  قد  سيسم22  222،   2

القانون امسا�سي يحمل الخصائص 

التالية :

 STE AZIZIA RT SARL : التسمية

AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدوسة بشريك وحيد.

منعش   : االأتماعي  الهدف 

الزليج  بيع  البناء،  أشغال  عقاري، 

التصدير  البناء،  ومواس  والرخام، 

واالستي2اس، التجارة.
سرهم    22.222  : املال  رأس 

فئة  من  حصة    222 إ 7  مقسمة 

22  سرهم للحصة الواحدة.

السيد عمر عزيزي : 222  حصة.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

سيسم22 من كل سنة ما عدا  إ 7  3 

تاريخ  من  تبتدئ  امو 7  السنة 

التسجيل.

تجزئة   32  : االأتماعي  املقر 

السهب الطابق امر�سي 3 2 املنصور 

الذهبي تمارة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

املسي2 : السيد عمر عزيزي.
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 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
. 34855

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 6966 رقم  تحت  بتمارة  االبتدائية 

بتاريخ 8 سيسم22  222.
183 P

سيوان امستاذ محمد بلخي2ي
موثق

42 شارع الدرفوفي طابق امول شقة رقم 6 
وأدة

الهاتف : 25.36.68.24.72

INOX CHARK
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة
امستاذ  تلقاه  عقد  بمقت�سى 
بلخي2ي محمد بتاريخ 5 ف22اير 6 22، 
للشركة  امسا�سي  النظام  أقيم 
وفقا  املحدوسة  املسؤولية  ذات 

للمواصفات التالية :
الشركة  أسست   : املوضوع 

لألغراض اآلتية :
صنف  من  املنتوأات  تصنيع 

اينوكس وامملنيوم.
مواس البناء.

املقر االأتماعي : خصص للشركة 
املقر االأتماعي الكائن بوأدة طريق 

العونية تجزئة موهوب رقم 89.
املدة : 99 سنة.

خصص   : االأتماعي  الرأسمال 
بقيمة   اأتماعي  رأسمال  للشركة 
حصة    22 سرهم مجزأ إ 7    2.222
منها،  لكل  سرهم    22 ب  اأتماعية 
للشركاء  املمنوحة  النسب  قدرت 

بشكل أو ي واملعروفة كما يلي :
السيد بركيو يحي 42 حصة.

السيد بركيو مصطفى 42 حصة.
 22 املالك  عبد  بركيو  السيد 

حصة.
املجموع العام 22  حصة.

الشركة  تسيي2  يتم   : التسيي2 
وتمثيلها من طرف :

السيد بركيو يحي املزساس بتاريخ 26 
يناير 963  بوأدة، والقاطن بمدينة 
 ، 9 رقم  لعرا�سي  حي  الناضور، 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم F274454 مغربي الجنسية.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 
بتاريخ بوأدة  التجارية   املحكمة 

8 ف22اير 2228 تحت رقم 282.
للخالصة امستاذ محمد بلخي2ي

184 P

BAKOMETAL
SARL AU

فتح فرع للشركة بمدينة طنجة
بقا ي  ميلوس  السيد  قرر 
لشركة  الوحيد  والشريك  املسي2 
الكائن   BAKOMETAL SARL AU
زنقة   6 رقم   3 كوسموس   مقرها 
البيضاء  الدار  الفيليط  حازم  ابن 

بتاريخ 22 أكتوبر  222 ما يلي :
طنجة  بمدينة  للشركة  فرع  فتح 

بالعنوان التا ي :
  4 رقم   29 زنقة  النهضة  تجزئة 
ميلوس  السيد  وتعيين  طنجة  مكرر 

بقا ي مديرا لهذا الفرع.
من  بكل  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 
تحت رقم 822242 بتاريخ 5  نوفم22 
رقم  تحت  طنجة  وبمدينة   222 

2342  بتاريخ 25 نوفم22  222.
بمثابة مقتطف وبيان

185 P

POWERED BY ETHICS
SARL AU

 RESIDENCE AL AZIZIA BD
 ROYAUME ARABIE SAOUDITE

3EME ETG N°20 TANGER
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة بشريكة وحيدة
سجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
نوفم22  222    2 بتاريخ  بطنجة 
لشركة  امسا�سي  القانون  وضع  تم 
 POWERED BY ETHICS SARL AU

ذات املميزات التالية :
الشريكة :

مغربية  بوعزة  حميدة  السيدة 
ماي  بتاريخ     مزساسة  الجنسية 
ب  والساكنة  أصيلة  بطنجة    98 
24 س  24 رقم  حي اللة شافية زنقة 
التعريف  لبطاقة  والحاملة  طنجة 
صالحة إ 7   K34496  الوطنية رقم

غاية 25 أغسطس 2226.

 POWERED BY  : التسمية 

ETHICS SARL AU

الغرض :

 SERVICES DE CONSULTING,

 ACCOMPAGNEMENT ET

.FORMATION

الرأسمال : حدس رأسمال الشركة 

  22 إ 7  مقسمة  سرهم    2.222 في 

للحصة  سرهم    22 فئة  من  حصة 

الواحدة اكتتبت وسدست كما يلي :

  22 بوعزة  حميدة  السيدة 

حصة.

 RESIDENCE  : االأتماعي  املقر 

 AL AZIZIA BD ROYAUME

 ARABIE SAOUDITE 3EME ETG

.N°20 TANGER

املدة : 99 سنة.

السيدة  تعيين  تم   : التسيي2 

ملدة  للشركة  مسي2ة  بوعزة  حميدة 

غي2 محدوسة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفم22   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 98 2 .
بمثابة مقتطف وبيان

186 P

ائتمانية لومبارسي 

الدار البيضاء،  42، شارع عبد املومن

B إقامة رياض عبد املومن، عمارة

الطابق الثاني، الرقم 8

الهاتف : 25.22.86.59.97

الفاكس : 25.22.86.59.99

EMAIL : FIDUCIAIRELOMBADRIE@

GMAIL.COM

ICE : 222284257222222

TOUTP’TI GYM
SARL AU

نقل املقر االأتماعي للشركة
الجمع  قرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

يونيو   26 بتاريخ  العاسي  غي2  العام 

: 222 

نقل املقر االأتماعي للشركة من 
الدار البيضاء زنقة 8 النسور فرانس 

سيدي  حي  البيضاء  الدار  إ 7  فيل 
سدري  السفلي  زنقة     66 عثمان 

مجموعة 3.

 4 املاسة  تعديل  سيتم  وبالتا ي 

من النظام امسا�سي املتعلقة باملقر 

الرئي�سي وفقا ذلك.

باملحكمة  القانوني  الوضع  تم 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

الرقم  تحت  أكتوبر  222   5

.795274

187 P

ADMG CONSULTING
SARL AU

تحويل املقر االأتماعي للشركة
الجمع  من  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط  مسجل  العاسي  غي2  العام 
قرر  نوفم22  222،  فاتح  بتاريخ 

 ADMG لشركة  الوحيد  الشريك 

شركة   CONSULTING SARL AU

للشريك  محدوسة  مسؤولية  ذات 

الوحيد ما يلي :

للشركة،  االأتماعي  املقر  تحويل 

الشقة رقم  الزنقة سبو،   ،47  : من 

الرباط  أكدال،  الرابع،  الطابق   ،23

العيا�سي،  أبل  الزنقة   ،37  : إ 7 

الشقة رقم 6، أكدال،الرباط.

التعديل للقانون امسا�سي.

مكتب  في  القانون  إيداع  تم 

التجارية  الرباط  محكمة  تسجيل 

رقم  حت  سيسم22  222   7 بتاريخ 

. 2283

188 P

مكتب املستشار
37، زنقة أبل تازكا، رقم  ، أكدال، الرباط

الهاتف :  25.37.77.52.7

almoustachar@menara. : ال22يد االلكت2وني

ma

 GRAPHIC EDITORIAL DU
MAROC
SARL

كرافيك اسيطوريال سي ماروك

ش.ذ.م.م

تصفية الشركة
استثنائي  عام  أمع  بموأب 

5  نوفم22  222، قرر شركاء  بتاريخ 

املحدوسة، املسؤولية  ذات  الشركة 
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سي  اسيطوريال  «كرافيك  املسماة   
سرهم،    22.222 رأسمالها  ماروك» 
شارع  بالرباط  االأتماعي  ومقرها 
الصناعي  الحي  الثاني،  الحسن 
«فيتا»، رقم 4، حي يعقوب املنصور، 
واملسجلة بالسجل التجاري بالرباط 

تحت رقم  2763، ما يلي :
حل وتصفية الشركة النعدام أي 

نشاط.
امصمر  الحا�سي  السيد  تعيين 
للبطاقة  الحامل  للشركة،  مصفيا 
والقاطن   ،G 8432 رقم  الوطنية 
بالرباط، عمارة 26، زنقة نون22، شقة 

رقم   ، أكدال.
باملقر  التصفية  مقر  أعل 
االأتماعي للشركة والكائن بالرباط، 
الحي  الثاني،  الحسن  شارع   ،4
يعقوب  حي  «فيتا»،  الصناعي، 

املنصور.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
سيسم22   7 بتاريخ  التجارية بالرباط، 

 222 تحت رقم 22354 .
املسي2

189 P

MOUTEA MORCHID
شركة مجهولة االسم

رأسمالها : 222.222. 2 سرهم
املقر االأتماعي : 2  شارع زيد

ابن الرفاعي املعاريف الدار البيضاء
مسجل في سجل الدار البيضاء 
التجاري تحت رقم 375993

العام  الجمع  محضر  عل7  بناء 
قرر  أكتوبر 222،   28 بتاريخ 
املساهمة  الشركة  في  املساهمون 
رأسمالها   MOUTEA MORCHID

522.222. 2 سرهم ما يلي :
املوافقة عل7 تقرير مجلس اإلسارة 

عن االندماج.
مدقق  تقرير  عل7  املوافقة 

االشت2اكات املتعلق باالندماج.
االندماج  صفقة  عل7  املوافقة 
واتفاقية االندماج وشروط االندماج 
 MOUTEA MORCHID لشركة 
قبل  من   INDUSTRY SARLAU

.MOUTEA MORCHID شركة

عدم تعديل النظام امسا�سي.
والحل  االندماج  بإتمام  اإلقرار 

سون تصفية الشركة املندمجة.
اإلأراءات  تنفيذ  صالحيات 

الشكلية.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
سيسم22  222   2 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 822979.
قصد النشر واإلعالن

190 P

 MOUTEA MORCHID
INDUSTRY

شركة ذات مسؤولية محدوسة
رأسمالها : 752.222 سرهم

املقر االأتماعي : 2  شارع زيد
بن الرفاعي، الطابق الثالث

املعاريف، الدار البيضاء
السجل التجاري  42552

عل7 محضر قرارات الشريك  بناء 
الوحيد بتاريخ 28 أكتوبر 222، عل7 
الساعة الساسسة مساء تقرر ما يلي :
امحكام  من  باإلعفاء  االعت2اف 
عل7  الشركة  ملوافقة  القانونية 

معاهدة االندماج.
املوافقة عل7 الحل املبكر للشركة 

وشطبها من السجل التجاري.
إلتمام  املمنوحة  الصالحيات 

اإلأراءات القانونية.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
سيسم22  222   2 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 822978.
قصد النشر واإلعالن

191 P

BPI MEDITERRANEE
شركة ذات مسؤولية محدوسة

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها : 2.222  سرهم

املقر الرئي�سي : 9 2 شارع الزرقطوني 
إقامة ال22سعي

الدور امول، شقة رقم  -22 22 
الدار البيضاء

مقر التصفية : مكتب 54، مبنى  4، 

سكن رياض أنفا، شارع عمر الخيام، 

القطب املا ي، الدار البيضاء

السجل التجاري  8272 

عل7 محضر قرارات الشريك  بناء 

أكتوبر  222،   25 بتاريخ  الوحيد 

تقرر ما يلي :

فحص تقرير املصفي عن عمليات 

الحسابات  واعتماس  التصفية 

الختامية للتصفية.

إبراء ذمة املصفي.

وسقوط  التصفية  إغالق  قرار 

الشخصية االعتبارية للشركة.

باإلأراءات  القيام  صالحيات 

القانونية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

سيسم22  222   2 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 822924.
قصد النشر واإلعالن

192 P

WENDEL AFRICA
شركة ذات مسؤولية محدوسة

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها : 522.222 سرهم

املقر الرئي�سي : مركز أعمال أنفا 

2D بالس الطابق امول، مكتب

شارع الكورنيش، عين سياب، 

22 22، الدار البيضاء

السجل التجاري  28447

الشريك  قرارات  محضر  بحسب 

الوحيد بتاريخ    نوفم22  222 فقد 

تقرر ما يلي :

من  النهائي  باالنتهاء  االعت2اف 

بين  واالستيعاب  االندماج  صفقة 

شركاء الشركة.

أميع  عن  املصفي  تقرير  قراءة 

عمليات التصفية االختيارية للشركة 

واعتماسه.

حسابات  واعتماس  فحص 

التصفية الخاصة بالشركة.

إقفال التصفية االختيارية.

إبراء ذمة اإلسارة للمصفي.

االعتبارية  الشخصية  سقوط 

وشطب الشركة من السجل التجاري 

ومن أي إسارة معنية.

اإلأراءات  إلتمام  الصالحيات 

القانونية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

سيسم22  222   3 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 823277.
قصد النشر واإلعالن

193 P

LINIOU BOK
شركة محدوسة املسؤولية

في العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 

والتي  بالرباط  أكتوبر  222    8

تحمل الخصائص التالية :

استي2اس   : االأتماعي  الهدف 

وتصدير.

رأسمال الشركة : 22.222  سرهم 

فئة  من  حصة    222 إ 7  مقسمة 

سرهم للحصة الواحدة موزعة    22

عل7 الشكل التا ي :

السيد با ابدوالي 222 حصة.

السيد كييبي سيمبو 222 حصة.

السيد سانا سانيا 222 حصة.

 222 ملين  ماماسو  كامارا  السيد 

حصة.

افرارس  سيديك  سيكاما  ميا  السيد 

سيكاس 222 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 7   : السنة املالية 

 3 سيسم22 من كل سنة ما عدا السنة 

امو 7 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

48 شقة    رقم   : املقر االأتماعي 

شارع فال ولد عمي2 أكدال الرباط.

التسيي2 : السيد مو�سى سبا ي.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

. 55949

194 P
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AD PREVOYANCE MA
شركة محدوسة املسؤولية

ذات شريك وحيد
املقر االأتماعي : 5 ، شارع امبطال

شقة رقم 4، أكدال، الرباط
السجل التجاري : 22547 

نقل حصص الشركة
عقب صدور قرار من الجمع العام 
ماي  222،    9 بتاريخ  االستثنائي 

تقرر ما يلي :
نقل 52 حصة التي يملكها السيد 
شريكه  لفائدة  أورييما  الفونسو 

السيد ستانلي شريف أورج قسوم.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 
ذات  املسؤولية  محدوسة  شركة  إ 7 

شريك وحيد.
وفقا لذلك، تم تعديل املواس   و3 

و6 و7 من النظام امسا�سي.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
سبتم22  222،   27 يوم  بالرباط 
بالسجل التحليلي تحت رقم 7792   

وبالسجل ازمني تحت رقم 66 9.
195 P

IS COMMUNICATION
تأسيس

نوفم22    2 بتاريخ  عرفي  بعقد 
امسا�سي  النظام  وضع   ،222 
للشركة ذات املسؤولية املحدوسة ذو 

الشريك الوحيد مميزاتها كالتا ي :
 IS  : التجاري  االسم 

COMMUNICATION
سرهم    22.222  : الرأسمال 
حصة كل واحدة    222 مقسمة إ 7 

22  سرهم منحت للشريك الوحيد.
السيدة السمال ي صباح الحاملة 
D323 92 ب  للبطاقة الوطنية رقم 

222  حصة.
السنة االأتماعية : من فاتح يناير 

إ 7  3 سيسم22 من كل سنة.
: تجزئة تي2اسيس  املقر االأتماعي 
  7 شقة  واو    عمارة  رقراق  أبي 

تابركيت سال.

املوضوع االأتماعي : إشهار نصائح 
وتنظيم امحداث.

املدة : 99 سنة ابتداء من تقييدها 
في السجل التجاري.

السمال ي  السيدة   : التسيي2 
صباح الحاملة للبطاقة الوطنية رقم 

D323 92 ملدة غي2 محدوسة.
باملحكمة  الشركة  تسجيل  تم 
نوفم22   25 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

 222 تحت رقم 34993.
196 P

4G TEL
سجل تجاري رقم 32495 

تغيي2 اسم الشركة
8 ف22اير  بعقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

 222 تم ما يلي :
 4G TEL الشركة من  تغيي2 اسم 
في  الزياسة  وكذلك   MINE TEL إ 7 
البحث في   : موضوع الشركة كالتا ي 

املناأم.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ فاتح سيسم22  222 تحت رقم 

. 22 9 
196Pمكرر

 SOCIETE ALCJONTNTE
SERVICE
SARLAU

 N°29 HAY NASR SIDI ALLAL
BAHRAOUI

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
نوفم22  222   25 غي2 العاسي بتاريخ 

لشركة «الس أونتنت».
«الس  للشركة  املسبق  الحل  تم 
مصطفى  السيد  وتعيين  أونتنت» 
بمقرها  للشركة  كمصفي  خونشت 
29 حي النصر سيدي  االأتماعي رقم 

عالل البحراوي.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
بتاريخ بالخميسات   التجارية 
6 سيسم22  222 تحت رقم 356 .

197 P

LA MAISON DES VIGNES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

رأسمالها : 22.222  سرهم

مقرها االأتماعي : عمارة 32 شقة 8 

زنقة موالي أحمد لوكيلي، حسان، 

الرباط

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة لشريك واحد

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   -   

بالرباط بتاريخ 2  نوفم22  222، تم 

وضع القانون امسا�سي لشركة ذات 

تحت  وذلك  املحدوسة،  املسؤولية 

املعطيات التالية :

 LA MAISON DES  : التسمية 

.VIGNES SARL

بشكل  الشركة  هدف   : الهدف 

لنفسها،  إما  مباشر،  غي2  أو   مباشر 

في  ثالث،  لطرف  أو  للمشاركة،  أو 

املغرب وفي أميع البلدان :

الج2ن،   : غذائي  منتوج  أي  بيع 

مشروبات من  معلبات،  شاركوتي2ي، 

أي مصدر ؛

امطعمة املعلبة واملحلية ؛

الكحولية بجميع  بيع املشروبات 

والبي2ة  النبيذ   : بالتجزئة  أنواعها 

الروحية  واملشرويات  والخمور 

واملشروبات منخفضة الكحول ؛

 ،PLV وأعمال  الندوات،  تنظيم 

في  يساهم  �سيء  أي  عامة  وبصفة 

تطوير أنشطة الشركة ؛

العداسات  أميع  وتشغيل  إنشاء 

والوكاالت والفروع واملخازن التجارية ؛

املشاركة املباشرة أو غي2 املباشرة 

أو  الشركات  أميع  في  للشركة، 

التي  أو  إنشاؤها  تم  التي  الشركات 

وال سيما عن طريق  سيتم إنشاؤها، 

شركات أديدة أو مساهمات  إنشاء 

أوراق  أو رعاية أو اشت2اكات أو شراء 

مالية أو حقوق اأتماعية أو عمليات 

في  أميعات  أو  تحالفات  أو  اندماج 

املشاركة ؛

العمليات  أميع  عامة  وبصفة 

التي لها ارتباط مباشر أو غي2 مباشر 

والتي  أعاله  املبنية  الغايات  بإحدى 

تنمية  عل7  تساعد  أن  شأنها  من 

الشركة.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

 املقر االأتماعي : عمارة 32 شقة 8 
حسان،  لوكيلي،  أحمد  موالي  زنقة 

الرباط.
رأس املال : 22.222  سرهم موزع 

حصة  كل  قيمة  حصة    222 عل7 

وأسندت  كلها  حررت  سرهم    22

للشركاء كالتا ي :

السيد مأمون السائح 662 حصة ؛

 342 العلوي  اسماعيل  السيد 

حصة ؛

املجموع 222  حصة.

اسماعيل  السيد  عين   : التسيي2 

غي2  ملدة  للشركة  مسي2ا  العلوي 

محدوسة.

السنة االأتماعية : من فاتح يناير 

إ 7  3 سيسم22. إن أول سنة اأتماعية 

سوف تنتهي يوم  3 سيسم22  222.

االحتياطي  لتكوين   %5  : امرباح 

القانوني والباقي يوزع عل7 الشركاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت  سيسم22  222   6 بتاريخ 
22288  رقم السجل التجاري  5637 .

بمثابة مقتطف وبيان

املسي2

198 P

كيتس كونسيلت
استثنائي  عام  أمع  بمقت�سى 

قرر الشريك  أبريل  222   22 بتاريخ 

كونسيلت»  «كيتس  لشركة  الواحد 

ما يلي :

الحل املبكر للشركة وتصفيتها.

السيد  الشركة  مصفي  تعيين 

عثمان الفا�سي الفهري، من الجنسية 

حامل بطاقة الوطنية رقم  املغربية، 

ا3543  .



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222)الجريدة الرسمية   24786

تحديد مكان التصفية : ب عمارة 
رقم 2، شقة رقم 3، شارع ضاية عوا، 

أكدال، الرباط.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
 التجارية بالرباط بتاريخ 24 ماي  222 

تحت رقم 4842  
199 P

شركة هولداكرو
شركة مجهولة

رأسمالها : 36.376.222 سرهم
املقر االأتماعي : الرباط، ساحة 
العلويين، ص.ب 49 - 2222 
السجل التجاري رقم 78655
التعريف الضريبي 232983 2

اإلسارة  مجلس  محضر  بموأب 
تقرر  8 مارس  222،  املنعقد بتاريخ 

ما يلي :
اإلسارة  مجلس  رئيس  استقالة 
العام  واملجي2  شكري  فؤاس  السيد 

السيد نزار عمراني من مهامهما ؛
تعيين السيد محمد املهدي الهمزي 
وعضوا  للشركة  عاما  مديرا  رئيسا 
بمجلس إسارتها وذلك إ 7 غاية انعقاس 
في  للبث  املخصص  العام  الجمع 

الحسابات املتعلقة بسنة 2226 ؛
تعيين السيدة مريم رشدي نائبة 

للمدير العام للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  نوفم22  222   3 بتاريخ 

.  8759
200 P

KANTAOUI FISH
تعديالت قانونية

.KANTAOUI FISH : التسمية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  وذات  املحدوسة  املسؤولية 

الواحد.
الجمع  ملداوالت  طبقا   : املوضوع 
 الغي2 عاسي بتاريخ فاتح سيسم22  222 

قرر املشاركون ما يلي :
للشركة  أديدة  أنشطة  إضافة 
.Mareyage وهي : امنشطة املتعلقة

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت  سيسم22  222   6 بتاريخ 

.2021/3717
201 P

ORO CORP
ش.م.م

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بموأب 
تم وضع محضر  نوفم22  222،    2
 ORO لشركة  التأسي�سي  االأتماع 

CORP ش.م.م :
الهدف : أنشطة تجارة العقارات.

املقر االأتماعي : حي اممل  ، فيال 
2، شارع سماميط، الداخلة.

املدة : 99 سنة.
رأسمالها : 22.222  سرهم.

السيد لحسن   : والتسيي2  الشركاء 
 JF14306 ملجيد، رقم البطاقة الوطنية
2، شارع  الساكن ب حي اممل   فيال 
الداخلة والسيد الغيالني  سماميط، 
الوطنية  البطاقة  رقم  هللا،  حرمة 
الوالء،  شارع  ب  الساكن   OD 825

فيال حرمة هللا، الداخلة.
باملحكمة  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائية بالداخلة بتاريخ 26 نوفم22 
التجاري  السجل  رقم  تحت   222 

. 9883
202 P

 COMPAGNIE GENERALE
 DE CONSTRUCTION ET

RENOVATION
 C.G.C.R

 شركة ذات مسؤولية محدوسة 
ذات الشريك الواحد

رأسمالها : 22.222  سرهم
 من السيد انس تويمي بنجلون

 إ 7 السيد محمد أتوسا
تفويت الحصص االأتماعية

تحيين القوانين امساسية للشركة
محضر املصاسقة عل7 تفويت 

الحصص االأتماعية

طرف  من  محرر  عقد  بمقت�سى 
موثقة  العوفي،  صونيا  امستاذة 
بالرباط، بتاريخ 29 و32 نوفم22  222 
في  اأتماعية  حصص  تفويت  تم 
 COMPAGNIE GENERALE شركة 
 DE CONSTRUCTION ET
شركة   RENOVATION C.G.C.R
ذات مسؤولية محدوسة ذت الشريك 

الواحد وذلك كالتا ي :
بنجلون،  تويمي  انس  السيد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.A339633 رقم
باع وفوت وحول أميع حصصه 
 COMPAGNIE االأتماعية في شركة
 GENERALE DE CONSTRUCTION
إ 7   ET RENOVATION C.G.C.R
السيد محمد أتوسا، الحامل لبطاقة 

.PA75 87 التعريف الوطنية رقم
االأتماعية  الحصص  تعيين 
مملوكة  اأتماعية  حصة    222
من السيد موالي يوسف العلوي في 
 COMPAGNIE GENERALE شركة 
 DE CONSTRUCTION ET

.RENOVATION C.G.C.R
وبمقت�سى عقد محرر من طرف 
موثقة  العوفي،  صونيا  امستاذة 
تم  نوفم22  222   32 بالرباط بتاريخ 
امساسية  القوانين  تحيين  كذلك 

للشركة.
وبمقت�سى عقد محرر من طرف 
موثقة  العوفي،  صونيا  امستاذة 
نوفم22  222   32 بتاريخ  بالرباط 
تفويت  عل7  املصاسقة  محضر  تم 

الحصص االأتماعية في الشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سيسم22   7 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

.222 
203 P

أمال سالم لألشغال
شركة محدوسة املسؤولية

رأسمالها االأتماعي : 522.222 سرهم
سانية بوشعراء 2، زنقة 4 رقم 87، 

سيدي مو�سى، سال
الزياسة في الرأسمال االأتماعي 

للشركة

املنعقد  العام  الجمع  بمقت�سى  

بتاريخ 8 نوفم22  222 تقرر ما يلي :
من  الشركة  رأسمال  رفع 

 522.222 سرهم إ 7 5.222.222 سرهم 

أديدة  حصة   45.222 بإصدار 

سرهم   4.522.222 باكتتاب وتسديد 

باملقاصة مع الحساب الجاري الدائن 

للمساهمين.

إسخال التغيي2ات عل7 الفصلين 6 

و7 من القانون امسا�سي للشركة. 

اإليداع  تم    : القانوني  اإليداع 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

يوم 7 سيسم22  222 تحت رقم 639 6.
للخالصة والتذكي2

املسي2

204 P

 ESTYA INTERNATIONAL

EDUCATION PRIVE
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدوسة 

بشريك واحد

الرأسمال االأتماعي للشركة : 

22.222  سرهما

بتاريخ  عرفي  عقد   بموأب 
تم وضع القانون  نوفم22  222    8

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

محدوسة بشريك واحد ما يلي :

 STE ESTYA  : التسمية   -   

 INTERNATIONAL EDUCATION

.PRIVE SARL AU

سنة   99  : مدة قيام الشركة   -  2

ابتداء من تاريخ تأسيسها النهائي.

3 - املقر االأتماعي للشركة : 38، 

شارع شالة، إقامة رياض، حسان ب، 

الشقة رقم  ، حسان، الرباط.

الرأسمال االأتماعي للشركة   -  4

  222 سرهما مقسم إ 7    22.222  :

حصة  كل  مقدار  اأتماعية  حصة 

22  سرهم.

من  الشركة  تسي2   : التسيي2   -  5

طرف السيدة نورة اورز.

6 - الغرض : يكمن غرض الشركة 

فيما يلي :
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والدعم  التسيي2  في  مستشار 
والتثبيت والتكوين املستمر.

بمكتب  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  سيسم22  222   7 بتاريخ 
رقم    564 9 التجاري  السجل 

اإليداع القانوني 22375 .
205 P

محمد البغداسي محاسب معتمد من طرف 
الدولة

3 2، شارع محمد الخامس، قيسارية الهدى، 
الطابق امول، الشقة 8، سيدي سليمان

الهاتف : 73 46 52 2537

STE CIMATERCON
SARL AU

شركة سيماطركون
 شركة ذات املسؤولية املحدوسة 

ذات الشريك الواحد
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي تلقاه محمد 
من  معتمد  محاسب  البغداسي 
طرف الدولة بسيدي سليمان بتاريخ 
القانون  وضع  تم  نوفم22  222   8
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة ذات الخصائص التالية :
  - التسمية : شركة سيماطركون 
 STE CIMATERCON SARL AU

ش.ذ.م.م شريك واحد.
2 - الهدف : 

بالجملة  البناء  مواس  بيع 
 MARCHAND DE MATERIAUX
.DE CONSTRUCTION EN GROS

حدس   : الشركة  رأسمال   -  3
سرهم    52.222 رأسمال الشركة في 
اأتماعية  حصة    522 إ 7  وقسم 
سرهم    22 قيمة كل حصة تساوي 

وقد تم توزيع الحصص كالتا ي :
السيد املباركي حميد 522  حصة.

4 - املدة : 99 سنة ابتداء من يوم 
التأسيس.

5 - املقر االأتماعي : تجزئة الوفاء 
بلوك 4 رقم   ، سيدي سليمان.

الشركة مسي2ة من   : التسيي2   -  6
طرف السيد املباركي حميد ملدة غي2 

محدوسة.

خالل  لها  املعمول  الفت2ة   -  7

إ 7  يناير  فاتح  من  تبتدئ   :  السنة 

 3 سيسم22.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  8

الضبط باملحكمة االبتدائية بسيدي 

في  التجاري  السجل  قسم   سليمان 

7 سيسم22  222 تحت رقم 352.

206 P

STE JAZIRAT ARAYHAN 
SNC 

رأسمالها : 22.222  سرهم

املقر االأتماعي : حي بام رقم 37 ، 
مشرع بلقصي2ي

بيع حصص الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

شركة  في  للشركاء  االستثنائي 

املنعقد   JAZIRAT ARAYHAN SNC

يوليو  فاتح  بتاريخ  قاسم  بسيدي 

9 22 واملسجل بسيدي قاسم بتاريخ 

5  يناير 2228 تقرر ما يلي :  

تفويت 42  حصة اأتماعية من 

طرف السيد باسي نور الدين لصالح 

السيد باسي مراس ؛

اأتماعية  حصة    42 تفويت 

من طرف السيد باسي حسن لصالح 

السيد باسي مراس ؛

تفويت 42  حصة اأتماعية من 

طرف السيد باسي عبد الرزاق لصالح 

السيد باسي مراس ؛

  62 فئة  من  حصة   82 تفويت 

السيد  طرف  من  اأتماعية  حصة 

باسي اسريس لصالح السيد باسي مراس 

وتفويت 82 حصة من فئة 62  حصة 

باسي  السيد  طرف  من  اأتماعية 

اسريس لصالح السيدة عزي رحمة ؛

اأتماعية  حصة    42 تفويت 

من طرف السيد باسي نبيل لصالح 

السيدة عزي رحمة ؛

تفويت 42  حصة اأتماعية من 

لصالح  فاطمة  باسي  السيدة  طرف 

السيدة عزي رحمة.

الشركة عل7  تم تقسيم رأسمال 

الشكل التا ي :

باسي مراس 522 حصة اأتماعية ؛

عزي رحمة 522 حصة اأتماعية.

استقالة السيد باسي اسريس من 

مهامه كمسي2 للشركة وتعيين السيد 

باسي مراس مسي2 أديد للشركة ملدة 

غي2 محدوسة.

من  و5    7  ،6 املاسة  تعديل 

نتيجة  للشركة  امسا�سي  القانون 

التغيي2ات الطارئة عل7 الشركة.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

االبتدائية بسيدي قاسم تحت رقم 

.708/2019

207 P

STE YISSAZ.TR
SARL AU

ماي  222   6 مؤرخ  عقد  تحت 

ذات  لشركة  القوانين  حررت 

الخصائص التالية :

.STE YISSAZ.TR : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  ذات  املحدوسة  املسؤولية 

الواحد.

الهدف االأتماعي : مقاول في نقل 

مقاول في نقل البضائع  امشخاص، 

وكراء السيارات.

املقر االأتماعي : بدوار البعابشة، 

الواسالنويرات، مشرع بلقصي2ي.

رأسمال الشركة : 22.222  سرهم 

كلها عل7 الشكل التا ي :

ازويتا ياسين 222  حصة من فئة 

22  سرهم لكل حصة.

التسيي2 : ازويتا ياسين.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي للشركة.

من فاتح يناير إ 7   : السنة املالية 

 3 سيسم22 من كل سنة ما عدا السنة 

امو 7 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

تم التقييد بالسجل التجاري لدى 

قاسم  بسيدي  االبتدائية  املحكمة 

تحت رقم 599.

208 P

MOORE BERNOSSI
مور برنو�سي

شركة محدوسة املسؤولية
رأسمالها : 25.222  سرهم

املقر االأتماعي : 4، زنقة عبد هللا 
الهبطي، إقامة براسايز أ، الطابق 

الثاني، طنجة
السجل التجاري رقم : 4729 

تفويت حصص اأتماعية
تعديل موازي للنظام امسا�سي

عرفية  عقوس  ثالث  بموأب   -   
بتاريخ    يونيو  222 بطنجة تم :

اأتماعية  حصة   25 تفويت 
يملكها السيد عبد اللطيف ال22نو�سي 

لصالح السيدة قدس ال22نو�سي ؛
اأتماعية  حصة   25 تفويت 
يملكها السيد عبد اللطيف ال22نو�سي 

لصالح السيد ياسين العلمي ؛
اأتماعية  حصة   25 تفويت 
يملكها السيد عبد اللطيف ال22نو�سي 

لصالح السيد كريم بن شوبان.
بموأب محضر الجمع العام   -  2
بتاريخ  املنعقد  للشركاء   االستثنائي 
املسماة  للشركة  يونيو  222     
محدوسة  شركة  برنو�سي»  «مور 

املسؤولية، قرر ما يلي :
الحصص  تفويت  وقبول  معرفة 

االأتماعية املشار إليه أعاله ؛
النظام  من  و7   6 املاسة  تعديل 

امسا�سي.
3 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 
 التجارية بطنجة بتاريخ 9 يوليو  222 

تحت رقم  24435.
بمثابة مقتطف وبيان

املسي2

209 P

 BROTHERS GROUP
HOLDING OFFSHORE

بروسرس قروب هولدينغ أوفشور
شركة محدوسة املسؤولية

 بشريك واحد
رأسمالها : 2.222  سوالر أمريكي

املقر االأتماعي : مركز إنريا، 83  
شارع و ي العهد، الطابق امر�سي، 
املكتب رقم 5 ، 92.222 - طنجة



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222)الجريدة الرسمية   24788

السجل التجاري رقم : 7773 
تحويل املقر االأتماعي

تعديل موازي للنظام امسا�سي
تحيين النظام امسا�سي مع القانون 

رقم 2.24 
بموأب محضر الجمع العام   -   
بتاريخ  املنعقد  للشركاء  االستثنائي 
املسماة  للشركة  ف22اير  222   26
«بروسرس قروب هولدينغ أوفشور» 
بشريك  املسؤولية  محدوسة  شركة 

واحد، تقرر ما يلي :
للشركة  االأتماعي  املقر  تحويل 
: مركز إنريا، 83   إ 7 العنوان التا ي 
امر�سي،  الطابق  العهد،  و ي  شارع 

املكتب رقم 5 ، 92.222 - طنجة.
النظام  من   4 املاسة  تعديل 

امسا�سي.
إعاسة صياغة املاسة 8 من النظام 
رقم  القانون  مع  ملوائمتها  امسا�سي 
امسا�سي  النظام  وتحديث    2.24
بالقرارين املؤرخين 4  أكتوبر 2223 

و29 يوليو 2224.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
بطنجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ 7 ماي  222 تحت رقم  8 242.

بمثابة مقتطف وبيان
املسي2

210 P

GAM LOCATION MAROC
كام لوكاسيون ماروك

شركة محدوسة املسؤولية بشريك 
واحد

رأسمالها : 2.622.222  سرهم
املقر االأتماعي : املنطقة الصناعية 
مغوغة، ممر رقم  ، بقعة رقم 2، 

طريق تطوان، طنجة
السجل التجاري رقم : 45493

زياسة رأسمال الشركة
تعديل موازي للنظام امسا�سي

الشريك  قرارات  بموأب   -   
أغسطس   2 بتاريخ  املنعقد  الواحد 
 222 للشركة املسماة «كام لوكاسيون 
املسؤولية  محدوسة  شركة  ماروك» 

بشريك واحد، تقرر ما يلي :

بمبلغ  الشركة  رأسمال  زياسة 
8.422.222 سرهم، ليصبح بذلك من  
  2.622.222 إ 7  سرهم   2.222.222

سرهم.
أديدة  حصة   8422 تخفيض 

لصالح الشريك الواحد.
النظام  من  و7   6 املاسة  تعديل 

امسا�سي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
 الضبط بطنجة بتاريخ 3 سبتم22  222 

تحت رقم 245662.
بمثابة مقتطف وبيان

املسي2

211 P

ERUM MAROC
إروم ماروك

شركة محدوسة املسؤولية
 بشريك واحد

رأسمالها : 222.222.    سرهم
املقر االأتماعي : املنطقة الصناعية 
مغوغة، ممر رقم  ، القطعة رقم 25، 

طريق تطوان، طنجة
السجل التجاري رقم : 57 22

زياسة رأسمال الشركة
تعديل موازي للنظام امسا�سي

الشريك  قرارات  بمقت�سى   -   
الواحد املنعقد بتاريخ 32 أبريل  222 
للشركة املسماة «إروم ماروك» شركة 
واحد،  بشريك  املسؤولية  محدوسة 

قرر ما يلي :
بمبلغ  الشركة  رأسمال  زياسة 
ليصبح  سرهم،   23.222.222
إ 7  سرهم   88.222.222 من   بذلك 

222.222.    سرهم.
 23.222 بتخصيص  علما  أخذ 
حصة أديدة لصالح شركة بالستكو 

إروم إس إل.
النظام  من  و7   6 املاسة  تعديل 

امسا�سي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
بطنجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  يونيو  222    4 بتاريخ 

.243474
بمثابة مقتطف وبيان

املسي2

212 P

S.J.L MAGHREB
إس جي إل مغرب
شركة مساهمة

رأسمالها : 522.  253.7 سرهم
املقر االأتماعي : منطقة الخدمات 

اللوأستية كزناية، تجزئة رقم 22 ، 
تي إف زس، طنجة

السجل التجاري رقم :  265 
إنشاء شركة تابعة مخصصة 

لنشاط النقل
تعديل تاريخ إقفال السنة املالية
تعديل موازي للنظام امسا�سي

بموأب محضر الجمع العام   -   
بتاريخ  املنعقد  للشركاء  االستثنائي 
املسماة  للشركة  يونيو  222  فاتح 
«إس جي إل مغرب» شركة مساهمة، 

قرر املساهمين، ما يلي :
إنشاء شركة تابعة باسم الشركة 
تحت  إنت2نسيونال»  إل  جي  «إس 

النموذج ش.م.م بشريك واحد.
تعديل تاريخ إقفال السنة املالية 
عام  كل  من  يونيو   32 في  بتحديده 

ومول مرة في 32 يونيو  222.
من  و7   6 املاسة  التعديل املوازي 

النظام امسا�سي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
بطنجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  يونيو  222  بتاريخ  2 

.243724
بمثابة مقتطف وبيان

مجلس اإلسارة

213 P

MOORE BERNOSSI
مور برنو�سي

شركة محدوسة املسؤولية
رأسمالها : 25.222  سرهم

املقر االأتماعي : 4، زنقة عبد هللا 
الهبطي، إقامة براسايز أ، الطابق 

الثاني، طنجة
السجل التجاري رقم : 4729 
تفويت الحصص االأتماعية
تعديل موازي للنظام امسا�سي

بموأب عقد عرفي مؤرخ في  -    
 22 أبريل  222 بطنجة :

ورثة  من  سهما   75 تحويل  تم 

املرحوم محمد شراتيل لصالح السيد 

عبد اللطيف ال22نو�سي.

الجمع  محضر  بموأب   -  2

أبريل   32 العام االستثنائي املؤرخ في 

الشركة املسماة  قرر شركاء   ،222 

«موربرنو�سي» ش.م.م ما يلي :

الحصص  تفويت  وقبول  معرفة 

االأتماعية املشار إليه أعاله.

 6 للماستين  املوازي   التعديل 

و7 من النظام امسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  3

بطنجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ 3 ماي  222 تحت رقم 926 24.
بمثابة مقتطف وبيان

املسي2

214 P

S.J.L INTERNATIONAL
إس جي إل إنت2ناسيونل

شركة محدوسة املسؤولية بشريك 

واحد

رأسمالها : 22.222  سرهم

املقر االأتماعي : منطقة الخدمات 

اللوأستية كزناية، بقعة رقم 22 ، 

تي إف زس، طنجة

السجل التجاري رقم : 7469  

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في   -  I 

تأسيس  تم  بطنجة  يونيو  222   2

بشريك  املسؤولية  محدوسة  شركة 

واحد والتي تحمل الخصائص التالية :

التسمية : «إس جي إل إنت2ناسيونل» 

ش.م.م بشريك واحد.

أساسا،  الشركة  تهدف   : الهدف 

باملغرب  الغي2،  لحساب  أو  لحسابها 

كما بالخارج إ 7 :

والشحن  للبضائع  ال22ي  النقل 

عل7 الصعيدين الوطني والدو ي ؛

عل7  للبضائع  الجوي  النقل 

الصعيدين الوطني والدو ي ؛

عل7  للبضائع  البحري  النقل 

الصعيدين الوطني والدو ي ؛
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الخدمات اللوأستية والتخزين ؛
عبور.

منطقة   : االأتماعي  املقر 
بقعة  كزنايا،  اللوأستية  الخدمات 

رقم 22 ، تي إف زس، طنجة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
رأسمال  حدس   : الشركة  رأسمال 
سرهم    22.222 مبلغ  في  الشركة 
مقسمة إ 7 222  حصة بقيمة 22  
سرهم للحصة الواحدة، مكتتبة كليا 
ومحررة إأماال ومخصصة للشريك 

الواحد :
  222 الشركة إس جي إل مغرب 

حصة ؛
مجموع الحصص 222  حصة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
يوليو إ 7 32 يونيو.

االحتياطي  لتكوين   %5  : امرباح 
للشريك  يخصص  والباقي  القانوني 

الواحد.
تم تعيين السيد لورون   : اإلسارة 
مدير  سيمون،  أاك  أوزف  برنار 
فروف  أورنج   27 املقيم  الشركات، 
سنغافورة   ،22.24 يونيت  رووس 
252356 سنغافورة، مسي2ة للشركة 

وذلك ملدة غي2 محدوسة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
بطنجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  يونيو  222    5 بتاريخ 

.243548
بمثابة مقتطف وبيان

املسي2

215 P

SELYAN CONSEILS
سليان كونسيي

شركة محدوسة املسؤولية بشريك 
واحد

رأسمالها : 52.222 سرهم
املقر االأتماعي : 8 مجمع 

الغندوري، عمارة 8، الطابق امول، 
رقم 5 ، مالباطا، طنجة

السجل التجاري رقم :  928  
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في   -  I 
3 أغسطس  222 بطنجة تم تأسيس 
بشريك  املسؤولية  محدوسة  شركة 
واحد والتي تحمل الخصائص التالية :

كونسيي»  «سليان   : التسمية 
ش.م.م بشريك واحد.

أساسا،  الشركة  تهدف   : الهدف 
باملغرب  الغي2،  لحساب  أو  لحسابها 

كما بالخارج إ 7 :
استشارة في إسارة وتنظيم امعمال ؛
العامة  العالقات  استشارات 

)وطنية وسولية( ؛
امنشطة  لجميع  املشورة  تقديم 
واملؤسسات  بالفعاليات  املتعلقة 

والثقافة والرياضة ؛
استشارات تطوير امعمال ؛

استشارات إسارة املوارس البشرية.
مجمع   8  : االأتماعي  املقر 
الطابق امول،   ،8 عمارة  الغندوري، 

رقم 5 ، مالباطا، طنجة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
رأسمال  حدس   : الشركة  رأسمال 
سرهم   52.222 مبلغ  في  الشركة 
  22 حصة بقيمة   522 مقسمة إ 7 
سرهم للحصة الواحدة، مكتتبة كليا 
ومحررة إأماال ومخصصة للشريك 

الواحد :
 522 ميكو  أمال  محمد  السيد 

حصة ؛
مجموع الحصص 522 حصة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
يناير إ 7  3 سيسم22.

االحتياطي  لتكوين   %5  : امرباح 
للشريك  يخصص  والباقي  القانوني 

الواحد.
تم تعيين السيد محمد   : اإلسارة 
املقيم  مدير الشركات،  أمال ميكو، 
8 مجمع الغندوري، عمارة 8، الطابق 
مسي2  طنجة،  مالباطا،    5 امول 

للشركة وذلك ملدة غي2 محدوسة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
بطنجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم  أغسطس  222   6 بتاريخ 

.245  2
بمثابة مقتطف وبيان

املسي2

216 P

 THERMO-SYSTEM 
 INDUSTRIE &

TROCKNUNGSTECHNIK
 طرمو سيستيم أندست2ي   

طروكنانغستيكنيك فرع
املقر االأتماعي :    زنقة الوحدة، 

 إقامة اإلمام علي، شقة 2، 
الدار البيضاء

السجل التجاري رقم : 364525
إقالة مدير الفرع
تأكيد إسارة الفرع

قرارات  محضر  بموأب   -   
بتاريخ  املنعقد  الواحد  الشريك 
املسماة  للشركة  ماي  222   5
أندست2ي    سيستيم  «طرمو 
بشريك  فرع»  طروكنانغستيكنيك 

واحد، تقرر ما يلي :
ريت2بوش  ستيفن  الدكتور  إقالة 

من مهامه كمدير للفرع.
سيستيم  «طرمو  فرع  أن  تأكيد 
أندست2ي   طروكنانغستيكنيك فرع» 
وهو السيد تيلو  يسي2ه مدير وحيد، 

إيريك كونراس.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
بطنجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  يونيو  222   22 بتاريخ 

.783632
217 P

 STE VICTORIA’S SERVICIOS
MULTI-SERVICIOS

 HAY SALAM BLOC 22 N°622 A
SALE

في  مسجل  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم  قد  بالرباط  سبتم22  222    6
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدوسة تحمل الخصائص التالية :
 STE VICTORIA’S  : التسمية 
.SERVICIOS MULTI-SERVICIOS

الهدف االأتماعي : تشغيل العاملين 
والعامالت، خدمات التنظيف، أنواع 
)خدمات  الخدمات  من  مختلفة 
عقارية، أميع خدمات النقل، سروس 

الدعم والتقوية(.

رأسمال الشركة : 22.222  سرهم 
فئة  من  حصة    222 إ 7  مقسمة 
22  سرهم للحصة الواحدة مقسمة 

عل7 الشكل التا ي :
السيدة فاطمة بسقان 62 حصة ؛
السيد سعيد بسقان 42 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إ 7   : السنة املالية 
 3 سيسم22 من كل سنة ما عدا السنة 

امو 7 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االأتماعي : 3  زنقة املوحدين 

شقة ب 5، حسان، الرباط.
املسي2 : السيد سعيد بسقان.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
. 55639

218 P

TREROC
تريروك

شركة محدوسة املسؤولية بشريك 
واحد

رأسمالها : 2.222 6.  أورو
املقر االأتماعي : منطقة التصدير 

الحرة بوخالف، التجزئة رقم 22 ، 
92.229 طنجة

السجل التجاري رقم : 55 22
تحويل املقر االأتماعي

تعديل موازي للنظام امسا�سي
بموأب محضر الجمع العام   -   
بتاريخ  املنعقد  للشركاء  االستثنائي 
املسماة  للشركة  يونيو  222   8
«تريروك» شركة محدوسة املسؤولية 

بشريك واحد، تقرر ما يلي :
إ 7  االأتماعي  املقر  تحويل 
التصدير  منطقة   : التا ي  العنوان 
 ، 22 التجزئة رقم  الحرة بوخالف، 

92.229 طنجة.
النظام  من   4 املاسة  تعديل 

امسا�سي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
بطنجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  يوليو  222   6 بتاريخ 

.244 73
بمثابة مقتطف وبيان

املسي2

219 P
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 ELECTRICAL

 COMPONENTS

INTERNATIONAL MAROC
إيليكت2يكال كومبونتس أنت2ناسيونال 

مروك

شركة محدوسة املسؤولية
رأسمالها : 392.222 سوالر أمريكي

املقر االأتماعي : منطقة الحرة 

طنجة أوطوموتيف سيتي، بقعة 
رقم 26 ، الشريحة  أ، أماعة 

أوامعة، إقليم فحص أنجرة

السجل التجاري رقم :  73 6

تفويض
الشركة  إسارة  قرار  بموأب   -   

للشركة  يونيو  222   25 بتاريخ 

كومبونتس  «إيليكت2يكال  املسماة 

أنت2ناسيونال مروك» شركة محدوسة 

عينو  الشركة  شركاء  املسؤولية، 

كممثلين مفوضين :

في  مقيم  عامر،  ياسر  السيد 

إقامة  الشاسيلي،  الحسن  أبي  شارع 

شقة  2  الرابع،  الطابق  بسمة، 

طنجة والسيد ابراهيم الولنتي، مقيم 
إقامة ماأوريل س،  زنقة الفرزسق، 

الطابق الثامن رقم  3، طنجة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

بطنجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت  أغسطس  222   بتاريخ  3 
رقم  24565.

بمثابة مقتطف وبيان

املسي2

220 P

 METALPROD MELLOUSSA

AUTOMOTIVE
ميتال22وس ملوسة أوطوموتيف

شركة محدوسة املسؤولية
رأسمالها : 222.222.  أورو

املقر االأتماعي : املنطقة الحرة 

طنجة، أوطوموتيف سيتي، بقعة 
رقم 274، أماعة أوامعة، إقليم 

فحص أنجرة، طنجة

السجل التجاري رقم : 57 22
زياسة رأسمال الشركة

تعديل موازي للنظام امسا�سي
موائمة النظام امسا�سي مع القانون 

رقم  9.2 
بموأب محضر الجمع العام   -   
بتاريخ  املنعقد  للشركاء  االستثنائي 
املسماة  للشركة  أبريل  222   26
أوطوموتيف»  ملوسة  «ميتال22وس 
شركة محدوسة املسؤولية، قرر ما يلي :
بمبلغ  الشركة  رأسمال  زياسة 
من   بذلك  ليصبح  أورو،   622.222

422.222 أورو إ 7 2.222.222  أورو.
 62.222 بتخصيص  علما  أخذ 

حصة أديدة.
النظام  من  و7   6 املاسة  تعديل 

امسا�سي.
إعاسة صياغة املواس 26 و28 و33 
مع  لتحيينها  امسا�سي  النظام  من 

القانون رقم  9.2 .
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
بطنجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  يونيو  222   8 بتاريخ 

.243 86
بمثابة مقتطف وبيان

املسي2

221 P

 METALFER AUTOMOTIVE
MOROCCO

ميطالفي2 أوطوموتيف مروكو
شركة محدوسة املسؤولية بشريك 

واحد
رأسمالها : 9.222 أورو

املقر االأتماعي : املنطقة الحرة 
طنجة، أوطوموتيف سيتي، بقعة 
رقم 92، أماعة أوامعة، إقليم 

فحص أنجرة، طنجة
السجل التجاري رقم : 367 2 

االستمرار في نشاط الشركة
الشريك  قرارات  بموأب   -   
بتاريخ  املؤرخة  للشركة  الواحد 
املسماة  للشركة  ماي  222،   25
مروكو»  أوطوموتيف  «ميطالفي2 
واالستمرار  الشركة  حل  عدم  تقرر 
في النشاط رغم خسارة أكث2 من ثالث 

أرباع رأسمال الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
الضبط باملحكمة التجارية بطنجة.

بمثابة مقتطف وبيان
املسي2

222 P

VMI
في إم إي

شركة محدوسة املسؤولية
رأسمالها : 252.222 سرهم

املقر االأتماعي : منطقة التصدير 
الحرة، تجزئة رقم 2، بقعة رقم 62، 

رقم ب إ 5، طنجة
السجل التجاري رقم : 423 7

زياسة رأسمال الشركة
تعديل موازي للنظام امسا�سي

بموأب محضر الجمع العام   -   
بتاريخ  املنعقد  للشركاء   االستثنائي 
املسماة  للشركة  يونيو  222   23 
«في إم إي» شركة محدوسة املسؤولية، 

قرر ما يلي :
بمبلغ  الشركة  رأسمال  زياسة 
من  بذلك  ليصبح  أورو   242.222

2.222  أورو 252.222 أورو.
24.222 أسهم أديدة  تخصيص 

لصالح الشركاء.
النظام  من  و7   6 املاسة  تعديل 

امسا�سي.
إعاسة صياغة املواس 26 و28 و33 
من النظام امسا�سي لجعلها منسجمة 

مع القانون رقم  9.2 .
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
بطنجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  يونيو  222   28 بتاريخ 

.243922
بمثابة مقتطف وبيان

املسي2

223 P

 TOOLPRESSE T-J
ENGINEERING

طول22يس ط ج إنجنيورين
شركة محدوسة املسؤولية

رأسمالها : 8.222 2.2 أورو
املقر االأتماعي : منطقة الحرة 
 طنجة، التجزئة رقم  ، بقعة 

رقم 25 ب، طنجة
السجل التجاري رقم : 5  57

زياسة رأسمال الشركة
تخفيص رأس املال

تعديل موازي للنظام امسا�سي
بموأب محضر الجمع العام   -   
بتاريخ  املنعقد  للشركاء   االستثنائي 
املسماة  للشركة  أبريل  222   26 
شركة  «طول22يس ط ج إنجنيورين» 

محدوسة املسؤولية، تقرر ما يلي :
بمبلغ  الشركة  رأسمال  زياسة 
من  بذلك  ليصبح  أورو   328.222

2.222 7.  أورو إ 7 8.222 2.2 أورو.
 32.822 بتخصيص  علما  أخذ 

حصة أديدة.
بمبلغ  املال  رأس  تخفيض 
الخسائر  الستيعاب  يورو   952.222
بإلغاء  وذلك  املقابلة،  املت2اكمة 

95.222 حصة.
النظام  من  و7   6 املاسة  تعديل 

امسا�سي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
بطنجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  ماي  222   22 بتاريخ 

.242522
بمثابة مقتطف وبيان

املسي2

224 P

 PAS COMPONENTS
MOROCCO

باس كومبونيتس مروكو
شركة محدوسة املسؤولية بشريك 

واحد
رأسمالها : 22.222  سرهم

املقر االأتماعي : املنطقة الحرة 
طنجة، أوطوموتيف سيتي، بقعة 
رقم 72 ، أماعة أوامعة، إقليم 

فحص أنجرة، طنجة
السجل التجاري رقم : 8643  

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في   -  I 
بطنجة تم تأسيس  يونيو  222    7
بشريك  املسؤولية  محدوسة  شركة 
واحد والتي تحمل الخصائص التالية :
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كومبونيتس  «باس   : التسمية 

مروكو» ش.م.م بشريك واحد.

أساسا،  الشركة  تهدف   : الهدف 

باملغرب  الغي2،  لحساب  أو  لحسابها 

كما بالخارج إ 7 :

الكابالت  أحزمة  واختبار  تجميع 

لقطاع امأهزة املنزلية ؛

والكابالت  امسالك  تصنيع 

ومعدات الت2كيبات الكهربائية ؛

تبديل وحماية الدوائر الكهربائية 

للتحكم  محدسة  أأهزة  وتصنيع 

موصل،  )كبل،  الكهرباء  وتوزيع 

أوتوماتيكي،  سارة  قاطع  مصهر، 

مرحالت، عزل، مفاتيح سارة وتحميل، 

محدس الجهد، موأات القامع، إلخ(.

الحرة  املنطقة   : االأتماعي  املقر 

بقعة  سيتي،  أوطوموتيف  طنجة، 

إقليم  أوامعة،  أماعة   ، 72 رقم 

فحص أنجرة، طنجة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

رأسمال  حدس   : الشركة  رأسمال 

سرهم    22.222 مبلغ  في  الشركة 

مقسمة إ 7 222  حصة بقيمة 22  

سرهم للحصة الواحدة، مكتتبة كليا 

ومحررة إأماال ومخصصة للشريك 

الواحد :

الشركة باس ساوت أورب سنايي 

في تكارت ملتد 222  حصة ؛

مجموع الحصص 222  حصة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إ 7  3 سيسم22.

االحتياطي  لتكوين   %5  : امرباح 

للشريك  يخصص  والباقي  القانوني 

الواحد.

فاتح  السيد  تعيين  تم   : اإلسارة 

املقيم  الشركات،  مدير  كويمين، 

5م،  حي  أوسب  باشا  عثمان  بغازي 

تيكي2ساغ/  سي2كيزكوي/  9أ/  رقم 

مسي2 للشركة وذلك ملدة غي2  تركيا، 

محدوسة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
بطنجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  يوليو  222    9 بتاريخ 

.244686
بمثابة مقتطف وبيان

املسي2

225 P

OBI CONSEIL
 أوبيئي كونساي

شركة محدوسة املسؤولية بشريك 
واحد

رأسمالها : 2.222  أورو
املقر االأتماعي : منطقة التصدير 

الحرة، تجزئة رقم أ42، زس إف 
بزنيس سانت2، 22 92 طنجة
السجل التجاري رقم : 3 622

التغيي2 السنة املالية
تعديل موازي للنظام امسا�سي

الشريك  قرارات  بموأب   -   
الواحد املنعقد بتاريخ 5  يونيو  222 
كونساي»  «أوبيئي  املسماة  للشركة 
بشريك  املسؤولية  محدوسة  شركة 

واحد، تقرر ما يلي :
فاتح  من  املالية  السنة  تحديد 
فاتح  من  بدال  يونيو   32 إ 7  يوليو 
أكتوبر إ 7 32 سبتم22 املحدسة سابقا.

ورقم  الشخ�سي  العنوان  تعديل 
  4 املاسة  في  للمسي2  السفر  أواز 
يصبح  والذي  امسا�سي  النظام  من 
نصه كالتا ي : السيد وسيم ال22نو�سي، 
  982 مارس    7 مواليد  مهندس، 
ويقيم  الجنسية  فرن�سي  طنجة، 
أامع   ،3 زنقة الزهور رقم  بطنجة، 
رقم  السفر  أواز  حامل  مقرع، 

.12DY12858
النظام  من   24 املاسة  تعديل 
وتصحيح  لذلك  وفقا  امسا�سي 
و22   22 الوارسة في املاستين  امخطاء 

من النظام امسا�سي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
بطنجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  يونيو  222   28 بتاريخ 

.24392 
بمثابة مقتطف وبيان

املسي2

226 P

 EUROPROD GZENAYA

AUTOMOTIVE
أوروبروس كزناية أوطوموتيف

شركة محدوسة املسؤولية

رأسمالها : 422.222 أورو

املقر االأتماعي : منطقة التصدير 

الحرة، تجزئة رقم 28 ، طنجة

السجل التجاري رقم :  7 9  

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في   -  I 

بطنجة تم تأسيس  يونيو  222    2

شركة محدوسة املسؤولية والتي تحمل 

الخصائص التالية :

كزناية  «أوروبروس   : التسمية 

أوطوموتيف» ش.م.م.

أساسا،  الشركة  تهدف   : الهدف 

باملغرب  الغي2،  لحساب  أو  لحسابها 

كما بالخارج إ 7 :

العقارات  وتشغيل  وتأأي2  اقتناء 

اململوكة أو املؤأرة ؛

إنشاء وتعديل وتحويل وترميم أي 

مبنى صناعي أو منهي بقصد تأأي2ه.

املقر االأتماعي : منطقة التصدير 

الحرة، تجزئة رقم 28 ، طنجة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

رأسمال  حدس   : الشركة  رأسمال 

أورو   422.222 مبلغ  في  الشركة 

مقسمة إ 7 42.222 حصة بقيمة 2  

كليا  مكتتبة  الواحدة،  للحصة  أورو 

ومحررة إأماال ومخصصة للشريك 

الواحد :

ش.م.م  أوروبروس  إمبليي2  شركة 

38.222 حصة ؛

ميالن  أاك  فريديريك  السيد 

2222 حصة ؛

مجموع الحصص 42.222 حصة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إ 7 32 سيسم22.

االحتياطي  لتكوين   %5  : امرباح 

القانوني والباقي يخصص للشركاء.

اإلسارة : تم تعيين السيد فريدريك 
املقيم  مدير الشركات،  أاك ميالن، 
سليمان،  بن  طريق  العطية،  سوار 
مسي2  )املغرب(،  بوزنيقة    2 22
بالجمع  تنتهي  ملدة  وذلك  للشركة 
في  سيبث  الذي  العاسي  العام 
حسابات السنة املالية التي ستنعقد 

عند  3 سيسم22 2223.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
بطنجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم  أغسطس  222   9 بتاريخ 

.245 69
بمثابة مقتطف وبيان

املسي2

227 P

STUDIO VINGT 
SARL AU 

تصفية الشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
بتاريخ  الشركة  بمقر  عقد  الذي 
فيه  قرر  والذي   2222 سيسم22   3 

الشريك الواحد مايلي :
 STUDIO VINGT تصفية الشركة

.SARL AU
الحكيمي  بهية  السيدة  تسمية 

كمصفي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
التجارية بالرباط بتاريخ 3 مارس  222 

تحت رقم 436   .
228 P

STE SEKETRA
تأسيس شركة

بموأب عقد عرفي مؤرخ في   -  I 
تم تأسيس شركة  نوفم22  222    9
بشريك  محدوسة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية :
.STE SEKETRA : التسمية

امشغال   : االأتماعي  الهدف 
اللوازم  تاأر  البناء،  أو  املختلفة 

املكتبية بالتقسيط.
23 شارع أنوال،  املقر االأتماعي : 
 ،4 رقم  مكتب  فلوري   ،  إقامة 

ميموزة، القنيطرة.
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الرأسمال : حدس رأسمال الشركة 

في 22.222  سرهم.

السيدة  عينت   : الشركة  تسيي2 

صباح كنزة مسي2ة للشركة مع أميع 

الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة 

تحت السجل التجاري رقم 3 634.
للنسخ والبيان

الوكيل

229 P

HIDCON
العام  االستثنائي  الجمع  قرر   -  I

تفويت  أكتوبر  222   22 املنعقد في 

طرف  من  اأتماعية  حصة   422

  22 و  ايوب  علوي  امراني  السيد 

السيد  طرف  من  اأتماعية  حصة 

سيكري عبد الرحمان، لفائدة السيد  

تأكيد  وكذا  احمد  علوي  الحمدي 

مسي2ا  ايوب  علوي  امراني  السيد 

الحمدي  السيد  وتعيين  للشركة 

للشركة  أديدا  مسي2ا  احمد  علوي 

مع أميع الصالحيات، كما تم إضافة 

فيها  بما  للشركة  اأتماعية  أنشطة 

العقاقي2 وتاأر مواس البناء وتغيي2 املقر 

الرتاحة  حي  من  للشركة  االأتماعي 

376 الخميسات إ 7 حي الرتاحة  رقم 

تذويب  تم  كما  الخميسات،   279

القانون امسا�سي وتعديله.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ    326 بالخميسات تحت رقم 

2  نوفم22  222.
للنسخ والبيان

الوكيل

230 P

LE PARADIS BLEU
العام  االستثنائي  الجمع  قرر   -  I

تفويت  يوليو  222    2 في  املنعقد 

طرف  من  اأتماعية  حصة    22

السيدة لفائدة  هشام  لزرق  السيد 

 العالوي مريم،  وكذا استقالة السيد 

لزرق هشام وتعيين السيدة العالوي 

مع  للشركة  أديدة  مسي2ة  مريم، 

املقر  وتغيي2  الصالحيات،  أميع 

االأتماعي للشركة من تجزئة النبوية 

3 رقم 67 تيفلت إ 7 الشعبة الحرشة 

تذويب  تم  كما  تيفلت،     23 رقم 

القانون امسا�سي وتعديله.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت 

نوفم22    9 بتاريخ    339 رقم  تحت 

.222 
للنسخ والبيان

الوكيل

231 P

ACHAK CASH

تأسيس شركة

بموأب عقد عرفي مؤرخ في  -  I 

تم تأسيس شركة  نوفم22  222   8  

بشريك  محدوسة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية :

.ACHAK CASH : التسمية

تحويل   : االأتماعي  الهدف 

امموال.

املقر االأتماعي : زنقة طنجة إقامة 

علي املحل 2 فالفلوري القنيطرة.

الرأسمال : حدس رأسمال الشركة 

في 22.222  سرهم.

السيد  عين   : الشركة  تسيي2 

عشاق املصطفى مسي2ا للشركة مع 

أميع الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بالقنيطرة تحت السجل التجاري رقم 

.63385
للنسخ والبيان

الوكيل

232 P

SELECTIO
ش.م.م. ش.و

شركة ذات املسؤولية املحدوسة 

وشريك وحيد

رأسمالها 22.222  سرهم

مقرها االأتماعي : عمارة 32، الشقة 

8، شارع موالي أحمد لوكيلي، 

حسان - الرباط

تأسيس
محرر  عرفي  عقد  بموأب   -   

سبتم22  222   2 بتاريخ  الرباط  في 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

ذات  وحيد،  وشريك  املحدوسة 

املميزات التالية :

 «SELECTIO» شركة   : التسمية 

ش.م.م. ش.و.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدوسة وشريك وحيد.

تحليل  برمجة،   -    : الهدف 

امأهزة اإللكت2ونية.

2 - تكوين واستشارة.

 ،32 عمارة   : االأتماعي  املقر 

الشقة 8، شارع موالي أحمد لوكيلي، 

حسان - الرباط.

  22.222  : رأس املال االأتماعي 

222  حصة من فئة  سرهم مجزأ إ 7 

22  سرهم للحصة الواحدة مدفوعة 

للشريك  واملخصصة  بالكامل، 

الوحيد :

  222  : محمد  ابالض  للسيد 

حصة.

التسيي2 : تم تعيين السيد ابالض 

لفت2ة  للشركة  وحيد  كمسي2  محمد 

غي2 محدوسة.

السنة  تبدأ   : االأتماعية  السنة 

االأتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

آخر سيسم22 من كل سنة.

لهذا  القانوني  اإليداع  وتم   -  2

هيئة  لدى  الضبط  بكتابة  املحضر 

 7 بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحكمة 

سيسم22  222 تحت رقم 2278 .

233 P

MEDFO IMMOBILIER
SARL

شركة محدوسة املسؤولية

2  زنقة الحرية الطابق الثالث 

الشقة 5 مرس السلطان الدار 

البيضاء

تأسيس
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق  نصر  الرحيم  عبد  امستاذ 

سبتم22   5 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

امسا�سي  النظام  وضع  تم   222 

املحدوسة  املسؤولية  ذات  للشركة 

بالخصائص اآلتية :

 MEDFO»  : التسمية 

شركة   IMMOBILIER» SARL

محدوسة املسؤولية.

الهدف االأتماعي : تهدف الشركة 

إ 7 القيام ساخل أو خارج املغرب ب :

اإلنعاش العقاري والسياحي.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 

املالية  الصناعية  والتجارية  التقنية 

لها  التي  املنقولة  غي2  أو  املنقولة 

عالقة مباشرة أو غي2 مباشرة بالهدف 

االأتماعي الهاسفة إ 7 تطويره.

املقر االأتماعي : 2  زنقة الحرية 

مرس   5 الشقة  الثالث  الطابق 

السلطان الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة ابتداء من تسجيلها 

بالسجل التجاري.

يحدس   : االأتماعي  الرأسمال 

  22.222 مبلغ  في  الشركة  رأسمال 

الشكل  عل7  أميعها  محررة  سرهم 

التا ي :

 : البكوري  محمد  السيد   -   

62.222 سرهم.

2 - السيد بدر البكوري : 42.222 

سرهم.

املجموع : 22.222  سرهم.

في  الحصص  تحدس   : الحصص 

كل  قيمة  اأتماعية  حصة    222

حصة 22  سرهم محررة أميعها عل7 

الشكل التا ي :
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 622  : - السيد محمد البكوري    

حصة.

 422  : البكوري  بدر  السيد   -  2

حصة.

املجموع : 222  حصة.

السنة االأتماعية : من فاتح يناير 

إ 7  3 سيسم22.

تسي2 الشركة ملدة غي2   : التسيي2 

محمد  السيد  طرف  من  محدسة 

أميع  في  الشركة  وتلتزم  البكوري 

ملسي2ها  املنفرس  بالتوقيع  عقوسها 

السيد محمد البكوري.

تم اإليداع القانوني املركز الجهوي 

 32 بتاريخ  لالستثمار بالدار البيضاء 

نوفم22  222 تحت رقم 524329.
للخالصة والبيان

امستاذ عبد الرحيم نصر

234 P

أعيس ش.م.م  ش.و

38 ، شارع يعقوب املنصور، الدار البيضاء

الهاتف : 32 23 23 2522

الفاكس : 27 23 23 2522

LEVO HOUSE
شركة  «ليڤو هاوس» 

 شركة ذات مسؤولية محدوسة من 

شريك وحيد 

رأسمالها  22.222  سرهم

مقرها االأتماعي : الدار البيضاء، 9 
زنقة أبو قاسم قتباري

السجل التجاري :  52449

تأسيس
  8 بتاريخ  عرفي  عقد  بموأب 

أكتوبر  222 وضع النظام امسا�سي 

لشركة محدوسة املسؤولية من شريك 

وحيد ذات الخصائص  التالية :

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدوسة من شريك وحيد.

هاوس»  «ليڤو  شركة  االسم: 

من  محدوسة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك وحيد.

الغرض : إستي2اس، تصدير واإلتجار 

بشتى أنواعه في اآلتات و الديكورات.

العمليات  كل  عامة،  وبصفة 
املالية،  او  التجارية  الصناعية، 
عالقة  لها  التي  املنقولة  او  العقارية 
بالهدف  مباشرة  غي2  أو  مباشرة 
االأتماعي وكل امهداف املماثلة التي 
من شانها املساهمة في تنمية الشركة.    
بالدار  يقع   : االأتماعي  املقر 

البيضاء، 9 زنقة أبو قاسم قتباري.
املدة: 99 سنة.

يناير  تبدأ من     : املالية  السنة 
وتنتهي في  3 سأن22 من كل سنة. 

حدس   : االأتماعي  الرأسمال 
سرهم    22.222 رأسمال الشركة في 
نقدية  حصة    222 إ 7  مقسم 
بقيمة 22  سرهم للحصة وزعت عل7 
مساهمته  مقابل  الوحيد   الشريك 

النقدية.
مني2  السيد   : الوحيد  الشريك 
البيضاء،  بالدار  القاطن  اسطايب، 
28  شارع الهاشمي الفيال ي، قطعة 

بكآطيل پولو.
يسي2 الشركة وملدة غي2  التسيي2: 
اسطايب،  مني2  السيد  محدوسة، 
شارع    28 البيضاء،  بالدار  القاطن 
بكآطيل  قطعة  الفيال ي،  الهاشمي 

پولو.
التجاري:  بالسجل  التسجيل 
التجاري  بالسجل  الشركة  سجلت 
لدى كتابة ضبط املحكمة التجارية 
سيسم22   2 بتاريخ  البيضاء  للدار 

 222 تحت رقم  52449.
تم إيداع امللف لدى كتابة ضبط 
البيضاء  للدار  التجارية  املحكمة 

تحت رقم4 7 4 .
للخالصة والبيان

«أعيس» ش.م.م لشريك واحد

235 P

أعيس ش.م.م  ش.و
38 ، شارع يعقوب املنصور، الدار البيضاء

الهاتف : 32 23 23 2522
الفاكس : 27 23 23 2522

 AUTOMATION
 TECHNOLOGIES &

SYSTEMS
  « A.U.T.S.Y.S » باختصار

شركة «أوتوماسيون تيكنولوجي

 آند سيستيمز»

شركة ذات مسؤولية محدوسة قيد 

التصفية
رأسمالها 222.222 سرهم

مقرها االأتماعي ومقر التصفية 

: رقم 33، الزنقة 2 شارع الكوطا، 

قطعة الجوهرة، سيدي مومن، 

الدار البيضاء

السجل التجاري : 97337 

إشعار إنتهاء تصفية الشركة
الحسن  السيد  العموم،  يخ22 
البيضاء،  بالدار  املقيم  رحموني، 
  8 رقم    2 شارع  القدس،  قطعة 

كاليفورنيا، الحامل للبطاقة الوطنية 
الشركة،  مصفي   ،F2 86 4 رقم 

العام  الجمع  مداوالت  بموأب  انه 

تصفية  بانتهاء  القا�سي  االستثنائي 

أكتوبر    8 بتاريخ  املنعقد  الشركة 

 222، تقرر ما يلي :

شركة  تصفية  انتهاء   -

آند  تيكنولوجي  «أوتوماسيون 

مسؤولية  ذات  شركة  سيستيمز»، 
رأسمالها  التصفية،  قيد  محدوسة 

االأتماعي  ومقرها  سرهم   222.222

الزنقة   ،33 ومقر التصفية يوأد ب 

الجوهرة،  قطعة  الكوطا،  شارع   2

البيضاء،  الدار  مومن،  سيدي 

املسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 

. 97337

املصفي  حسابات  إيداع  سيتم 

باملحكمة  الضبط  كتابة  لدى 

التجارية للدار البيضاء.
للخالصة والبيان

أعيس ش.م.م  ش.و

236 P

MARBAH ACCOUNTING SARL

VIRTUELLE VISION
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I

6  نوفم22  222، تمت  بالرباط يوم 

لشركة  التأسي�سي  القانون  صياغة 

وحيد،  بشريك  املسؤولية  محدوسة 

لها الخصائص التالية :

VIRTUELLE VISION : التسمية

اإلسارية،  االستشارات   : الهدف 

إسارة امعمال التجارية.
ازكزا  زنقة   6  : االأتماعي  املقر 

الطابق الثالث شقة 9 أكدال الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرأسمال : حدس رأسمال الشركة 

في مبلغ 22.222  سرهم.

الشركة  تسيي2  عهد   : اإلسارة 

للسيد هشام املازني.

نوفم22 إ 7   32 من   : السنة املالية 

غاية  3 سيسم22.

تم اإليداع القانوني وتسجيل   -  II

الشركة بالسجل التجاري للمحكمة 

سيسم22   6 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم 56377 .

237 P

THE RETAILER
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

مساهم واحد
رأسمالها 22.222  سرهم

املقر االأتماعي : 26، شارع مرس 

السلطان الطابق امول، شقة رقم 

3، الدار البيضاء
رقم السجل التجاري : 287747

بمقت�سى الجمع العام غي2 العاسي 

ليوم 22 أكتوبر  222 قرر ما يلي :

يقوم   : بيع الحصص االأتماعية 

 522 السيد نبيل م22وك ببيع ونقل 

حصة إ 7 السيد خالد شفيق.

تعين السيد خالد شفيق كمدير 

وحيد للشركة لفت2ة غي2 محدسة.

نبيل  السيد   : املدير  استقالة 

م22وك.

تعديل النظام امسا�سي.

وتم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

 29 يوم  البيضاء  بالدار  التجارية 

802221- رقم  تحت  نوفم22  222 

.43 73

238 P
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STE XS SAIDIA

ذات رأسمال 52.222 سرهم

املقر االأتماعي : شارع محمد 

الخامس زنقة عالل ابن عبد هللا 

السعيدية

إعالن ختم وتصفية
تبعا لقرار الشريك الوحيد السيد 

 2222 يوليو   3 شاعري عماس بتاريخ 

قرر ختم وتصفية الشركة.

والعقوس  الوثائق  إيداع  وتم 

املتعلقة بتصفية الشركة لدى رئيس 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

 2222 أغسطس   27 بتاريخ  ب22كان 

تحت رقم 2020/323.

239 P

CALYPSO TOUR

شركة ذات مسؤولية محدوسة

املقر الرئي�سي :  7 شارع الحرية 

طنجة

السجل التجاري : 5679

يستفاس من محضر الجمع العام 

 CALYPSO» بالشركة  الخاص 

TOUR»، املؤرخ في 24 ف22اير  222، 

بأن الجمع املذكور قرر :

استمرار الشركة مع ورثة الشريك 

وتوزيع  اقلعي  لطفي  محمد  السيد 

أديد لرأس املال.

امعمال  أميع  عل7  التصديق 

اقلعي  السيد  بها  قام  التي  اإلسارية 

تاريخ  منذ  الشركة  عن  نيابة  سليم 

اليوم  هذا  حتى   22 9 سيسم22    8

وإعطائه التفريغ الكامل والنهائي.

تعيين السيد اقلعي سليم املدير 

الوحيد للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية في طنجة 

رقم  تحت  نوفم22  222    2 بتاريخ 

.9822

240 P

TOP SAC
SARL AU

العنوان : 45 شارع فرنسا شقة 8 

أكدال - الرباط

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي محرر بالرباط 

واملسجل  نوفم22  222   8 بتاريخ 

  5 في  بالرباط  التسجيل  بمصحلة 

نوفم22  222 تحت رقم 46462 قرر 

 TOP SAC املساهم الوحيد في شركة

: SARL AU

.TOP SAC SARL AU : التسمية

الرأسمال : 22.222  سرهم.

 : هشام  يزيدي  علوي   : املساهم 

222  حصة.

الهدف : صناعة النسيج.

صانع أكياس القماش.

بيع وشراء منتجات التغليف.
علوي  الشركة  مسي2   : املسي2 

يزيدي هشام.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط في املحكمة التجارية ملدينة 

الرباط تحت رقم 22285 .

241 P

THWIZA CONSULTING
SARL AU

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم  قد  بالرباط، 

محدوسة املسؤولية ذات شريك وحيد 

والتي تحمل الخصائص التالية :

 THWIZA  : التسمية 

.CONSULTING

الصفة القانونية : شركة محدوسة 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

االستشارات   : االأتماعي  الهدف 

والقانونية  واالأتماعية  اإلسارية 

والتنظيمية.

االستشارات في العالقات العامة 

واالتصال.

والنصائح  امعمال  استشارات 

اإلسارية امخرى.

رأسمال الشركة : 2.222  سرهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
 4 5 ، شارع امبطال شقة   : املقر 

أكدال - الرباط.
التسيي2 : خباش حميد.

اإليداع  تم   : القانوني   اإليداع 
لدى  التجاري  بالسجل  القانوني 
 2 يوم  بالرباط  التجارية  املحكمة 
  22226 رقم  تحت  سيسم22  222 

ورقم السجل التجاري 56335 .
242 P

DIDOUCH TRAVAUX
 SARL AU

  6 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
النظام   إنشاء  تم  نوفم22  222، 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
النحو  عل7  وخصائصها  محدوسة 

التا ي :
.DIDOUCH TRAVAUX : اإلسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املساهم  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
من  الغرض   : الشركة  هدف 

الشركة هو :
أعمال متنوعة أو إنشاءات - تاأر 

مواس بناء.
 2 اقامة نسيم   : املقر االأتماعي 
عمارة رقم 3 شقة 9 سكتور واو حي 

الرحمة سال.
تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة.
  22.222  : االأتماعي  الرأسمال 
حصة    222 إ 7  مقسم  سرهم 
سرهم    22 فئة  من  اأتماعية 
الشريك  طرف  من  محررة  للواحدة 

الوحيد :
  222  : سيدوش  رشيد  السيد 

حصة.
تم تعيين السيد رشيد   : التسيي2 
غي2  ملدة  للشركة  كمسي2  سيدوش 

محدسة.
من  تبتدئ  االأتماعية  السنة 
سيسم22 من  فاتح يناير وتنتهي في  3 

كل سنة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

واملسجلة  بسال  االبتدائية  املحكمة 

بالسجل التجاري تحت رقم  3526 

بتاريخ 2 سيسم22  222.

243 P

AFKAR INDUSTRIELLE
SARL

تأسيس
تاريخ تسجيل العقد العرفي في 23 

نوفم22  222 بالرباط :

امثاث  بيع   : االأتماعي  الهدف 

البناء  أعمال   - وامثاث  النجارة   -

املختلفة.

رأسمال الشركة : 22.222  سرهم 

فئة  من  حصة    .222 إ 7  مقسمة 

22  سرهم للحصة واملقسمة كالتا ي :

السيد أمين الحايل : 522 حصة.

السيدة كريمة لدهم : 522 حصة.

من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

املقر : حي الجديد رقم 56 القامرة 

الشمالية ح ي م الرباط.

الحايل  أمين  السيد   : املسي2 

والسيدة كريمة لدهم.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

. 56343

244 P

شمس الحسابات ائتمانية املحاسبة

شقة 3 عمارة 2 )شركة التبغ( طريق القنيطرة، 

سال

HOME UNIVERS
 SARL

رأسمالها 322.222 سرهم

املقر االأتماعي : الرباط، 6 قطاع 

أ رقم 6 زاوية زنقة الرياحين وشارع 

النخيل حي الرياض

مسجلة بالسجل التجاري بالرباط 

تحت رقم 23589 

الزياسة في رأسمال الشركة
قرر الجمع العام االستثنائي   -   

بتاريخ 9 نوفم22  222  :
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من  الشركة  رأسمال  في  الزياسة 

322.222 سرهم إ 7 522.222.  سرهم 

وذلك بتحرير 2.222  حصة من فئة 

سرهم مسجلة ومحررة بالكامل    22

املستحقة عل7  الديون  مقايضة مع 

الشركة.

 6 وبالتا ي تغي2 محتوى البند رقم 

و 7 من قانون الشركة.

تعديل ومطابقة القانون الداخلي 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

سيسم22  222  فاتح  يوم  بالرباط 

تحت رقم  2222 .
اإلشارة والنشر

شمس املحاسبة ائتمانية املحاسبة

245 P

أكالغري
شركة ذات مسؤولية محدوسة

يقدر رأسمالها ب 22.222  سرهم

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ فاتح 

شركة  تأسيس  تم  نوفم22  222 

ذات مسؤولية محدوسة رأسمالها ب 

22.222  سرهم.

التسمية : شركة «أكالغري».

بكافة  الزراعي  اإلنتاج   : الهدف 

أشكاله.

شارع إمام علي   : املقر االأتماعي 

مكتب رقم 2 القنيطرة.

املدة : الشركة 99 سنة ابتداء من 

يوم التأسيس.

حدس   : االأتماعي  الرأسمال 

  22.222 في  االأتماعي  الرأسمال 

حصة    222 إ 7  مقسم  سرهم 

لكل  سرهم    22 بمقدار  اأتماعية 

حصة.

السنة االأتماعية : من فاتح يناير 

إ 7  3 سيسم22.

تم تعيين السيد   : تسيي2 الشركة 

طارق اليزامي كمسي2 للشركة ملدة غي2 

محدسة.

توزيع امرباح : من امرباح الصافية 
تؤخذ 5% لتكوين االحتياط القانوني 

والباقي يوزع بين الشركاء.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ   5752 رقم  تحت  بالقنيطرة 

فاتح سيسم22  222.
246 P

CABINET COMPTABLE FIGHA

شركة ادالن
تعديل

غي2  العام  الجمع  ملداوالت  طبقا 
العاسي بتاريخ فاتح نوفم22  222 تم 

تقرير ما يلي :
قبل  الشركة  نشاط  توقيف 

اموان.
ربيعة  كروم  السيدة  تعيين 

كمصفية للشركة.
إ 7  التصفية  عنوان  تثبيت 

العنوان االأتماعي.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
كلميم  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  نوفم22  222   29 بتاريخ 

.2021/420
247 P

 SOCIETE GENETAL
CONCEPT CONTRACTORS

SARL AU
تغيي2 بشركة

فاتح  بتاريخ  عرفي  عقد  بموأب 
الشركة  إخضاع  تم  سيسم22  222 

للتغيي2ات التالية :
للشركة  االأتماعي  املقر  تغيي2 
شارع عمر    6 القديم  العنوان  من 
العنوان  إ 7  العيون،  ط   املختار، 
: تجزئة عصام وصوفيا رقم  الجديد 

65 طريق السمارة، العيون.
يبقى السيد طارق املفضل مسي2ا 

للشركة.
باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 
سيسم22   7 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

 222 تحت رقم 21/3738.
248 P

STE RAIHANA TRADING
SARL AU

تأسيس
  5 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة ذات  تم إنشاء  نوفم22  222 
وحيد  بشريك  املحدوسة  املسؤولية 

بالخصائص التالية : 
 RAIHANA»  : التسمية 

.«TRADING
الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

باملغرب وبالخارج ب :
أميع أنشطة اإليواء السياحي ...

حي كسيكسات   : املقر االأتماعي 
الرقم  7  الداخلة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التأسيس.

رأس املال : حدس في مبلغ 22.222  
سرهم مقسم إ 7 222  حصة من فئة 

22  سرهم للواحدة.
توزيع رأس املال : السيد الغيالني 

اهل خي2 هللا كمسي2 للشركة.
من  تبتدئ   : االأتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في  3 سيسم22.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
 26 بتاريخ  الذهب  بواس  االبتدائية 
نوفم22  222 تحت رقم 2021/1904 
وبالسجل التجاري تحت رقم 9875 .
249 P

STE LOTHO INVESTMENT
SARL AU

تأسيس
  5 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة ذات  تم إنشاء  نوفم22  222 
وحيد  بشريك  املحدوسة  املسؤولية 

بالخصائص التالية : 
 LOTHO»  : التسمية 

.«INVESTMENT
الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

باملغرب وبالخارج ب :
لالستثمار  سلبية  قابضة  شركة 
املباشرة  غي2  أو  املباشرة  واملشاركة 
في رأس املال أي شركة أو مقاولة لها 

أهداف مماثلة أو ذات صلة...

الوالء  شارع   : االأتماعي  املقر 
عمارة مونايا الرقم 38 الداخلة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التأسيس.

رأس املال : حدس في مبلغ 22.222  
سرهم مقسم إ 7 222  حصة من فئة 

22  سرهم للواحدة.
السيدة هدى   : املال  توزيع رأس 

خطاط  : 222  حصة.
هدى  السيدة  تعيين  تم  التسيي2 

خطاط كمسي2ة للشركة.
من  تبتدئ   : االأتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في  3 سيسم22.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
 26 بتاريخ  الذهب  بواس  االبتدائية 
نوفم22  222 تحت رقم 2021/1906 
وبالسجل التجاري تحت رقم 9879 .
250 P

STE BIO EXPORT
SARL AU

تأسيس
 27 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة ذات  تم إنشاء  أكتوبر  222 
وحيد  بشريك  املحدوسة  املسؤولية 

بالخصائص التالية : 
.«BIO EXPORT» : التسمية

الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 
باملغرب وبالخارج ب :

الفواكه  وتصدير  استي2اس 
والخضر وأميع املواس الغذائية...

 428 الرقم   : االأتماعي  املقر 
 2 الشقة  الوالء  عمارة سمية شارع 

الداخلة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
رأس املال : حدس في مبلغ 22.222  
سرهم مقسم إ 7 222  حصة من فئة 

22  سرهم للواحدة.
حمزة  السيد   : املال  رأس  توزيع 

حواص : 222  حصة.
حمزة  السيد  تعيين  تم  التسيي2 

حواص كمسي2 للشركة.
من  تبتدئ   : االأتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في  3 سيسم22.
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باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

 26 بتاريخ  الذهب  بواس  االبتدائية 

نوفم22  222 تحت رقم 2021/1905 

وبالسجل التجاري تحت رقم 9877 .

251 P

 STE DIAFAT EL MADINA
SARL AU

RC : 38697

تأسيس
سبتم22  بتاريخ  2  بالعيون  تم 

شركة ذات املسؤولية  إنشاء   222 

املحدوسة بشريك وحيد بالخصائص 

التالية :

 DIAFAT EL»  : التسمية 

MADINA» ش.م.م.

الحلويات،  بيع  نقطة   : النشاط 

صنع الحلويات واملثلجات...

مستوسع بزنقة   : املقر االأتماعي 

الحليب   مستوسع  قرب  حبوها 

العيون.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
سرهم    22.222  : املال  رأس 

موزعة   حصة    .222 عل7  مقسمة 

كالتا ي :

  .222  : السيدة الهام اصميطي 

حصة.

تم تعيين السيدة الهام   : التسيي2 

للشركة  وحيدة  كمسي2ة  اصميطي 

ملدة غي2 محدوسة. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بالعيون  االبتدائية  باملحكمة 

تحت رقم  سبتم22  222  بتاريخ  2 

.2021/2938

252 P

DOGA PESCA
ش.م.م ذات شريك وحيد

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بموأب 

تم وضع محضر  نوفم22  222    6  

 DOGA» االأتماع التأسي�سي لشركة

PESCA» ش.م.م ذات شريك وحيد.

الهدف : تاأر االسماك.
التنمية  حي   : االأتماعي  املقر 

بوأدور.
املدة : 99 سنة.

رأسمالها : 22.222  سرهم.
شفيق  السيد   : واملسي2  الشريك 
رقم  الوطنية  البطاقة  رقم  أواس 
J423248 الساكن برقم 322 تجزئة 

الوحدة انزا أكاسير.
باملحكمة  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائية بالعيون بتاريخ 25 نوفم22 
التجاري  السجل  رقم  تحت   222 

.39225
253 P

START GARD
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تم  قد  بإنزكان  سبتم22  222   27
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
الخصائص  تحمل  والتي  محدوسة 

التالية :
 START GARD»»  : التسمية 

.SARL
البستنة،   : االأتماعي  الهدف 
تنظيم  املراقبة،  اممن،  الحراسة، 
الحفالت،  مواس  لوازم  الحفالت، 

الغسيل، استي2اس وتصدير، تاأر.
  22.222  : الشركة  رأسمال 

سرهم.
بويريك عبد هللا : 52.222 سرهم.

ايت تعليت احمد : 52.222 سرهم.
امخوة  شارع   : االأتماعي  املقر 
زنقة 8 رقم     حي سار بن الشيخ 

التمسية عمالة انزكان ايت ملول.
التسيي2 : تم تعيين السيد بويريك 
غي2  ملدة  للشركة  كمسي2  هللا  عبد 

محدوسة.
إيداع  تم   : القانوني  اإليداع 
امللف القانوني بمكتب الضبط لدى 
املحكمة االبتدائية بانزكان بتاريخ  2 

أكتوبر  222 تحت رقم 7 22.
254 P

شركة تراف نيكو
ش.م.م

بيع الحصص االأتماعية
استقالة مسي2 الشركة
تعيين املسي2ان الجدس
إمضاء البنكي واإلساري

العام  الجمع  ملحضر  تبعا 
بأكاسير  املؤرخ  للشركاء  االستثنائي 
بتاريخ 25 نوفم22  222 تقرر ما يلي :

ببيع  ابج  مبارك  السيد  قام 
الشركة  في  يملكها  التي  الحصص 

لفائدة السيد عبد هللا بويريك.
من  ابج  مبارك  السيد  استقالة 

مهامه كمسي2 للشركة.
بويريك  هللا  عبد  السيد   تعيين 
والسيد احمد تعليت مسي2ان أدس 

للشركة ملدة غي2 محدوسة.
واإلساري  البنكي  التوقيع  إلغاء 

للسيد مبارك ابج.
شركة تراف نيكو ملتزمة بالتوقيع 
هللا  عبد  للسيد  املشت2ك  البنكي 

بويريك والسيد احمد تعليت.
شركة تراف نيكو ملتزمة بالتوقيع 
أو  بويريك  هللا  عبد  للسيد  اإلساري 

السيد احمد تعليت.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بأكاسير بتاريخ 7 سيسم22  222 تحت 

رقم 27629 .
255 P

TRANSPORT LAHOUIMAD
ش.م.م

الشقة رقم 4 الطابق امول إقامة 
قاسر مرس الخي2 تمارة

تكوين شركة محدوسة املسؤولية 
 5 بتمارة  مؤرخ  عقد  بمقت�سى 
القوانين  وضع  تم  نوفم22  222، 
محدوسة  لشركة  امساسية 

املسؤولية، ذات املميزات التالية :
 TRANSPORT»  : التسمية 

LAHOUIMAD» ش.م.م.

الهدف : نقل البضائع.
املقر : الشقة رقم 4 الطابق امول 

إقامة قاسر مرس الخي2 تمارة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تكوين الشركة.

بما  املال  رأس  حدس   : املال  رأس 
قدره 2.222  سرهم مقسم عل7 22  

حصة بنسبة 22  سرهم للواحدة.
امرباح : تؤخذ 5 في املائة من امرباح 

الصافية للتأسيس االحتياطي.
تدار الشركة من طرف   : التسيي2 
السيدة مينة العلوي والسيدة كريم 
توقيع  بدون  محدوسة  غي2  ملدة  لبنا 

مزسوج.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
سيسم22   2 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 
 : تحت رقم السجل التجاري   222 

. 348 7
256 P

GRANULATS DU CENTRE
ش.م.م

 ذات الشريك الوحيد
لواللدة مرس الخي2 طريق عين 

حلوف تمارة
تكوين شركة محدوسة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد 
  7 بتمارة  مؤرخ  عقد  بمقت�سى 
القوانين  وضع  تم  نوفم22  222، 
امساسية لشركة محدوسة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد، ذات املميزات 

التالية :
 GRANULATS DU  : التسمية 
الشريك  ذات  ش.م.م   CENTRE

الوحيد.
الهدف : تاأر مواس البناء.

: لواللدة مرس الخي2 طريق  املقر 
عين حلوف تمارة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تكوين الشركة.

بما  املال  رأس  حدس   : املال  رأس 
قدره 2.222  سرهم مقسم عل7 22  

بنسبة 22  سرهم للواحدة.
امرباح : تؤخذ 5 في املائة من امرباح 

الصافية للتأسيس االحتياطي.
تدار الشركة من طرف   : التسيي2 
غي2  ملدة  مصطفى  مهداوي  السيد 

محدوسة بدون توقيع مزسوج.
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باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية بتمارة بتاريخ فاتح سيسم22 
 : تحت رقم السجل التجاري   222 

. 34797
257 P

BATIMENTOC
SARL

سبتم22  بفاتح  العقد  بموأب 
 222 قرر الجمع للشركة ما يلي :

الفسخ املسبق للشركة.
السيد  للشركة  املصفي  تعيين 

محمد الوصف.
اإليداع القانوني : لقد تم اإليداع 
بالرباط  التجارية  املحكمة  لدى 
رقم  تحت  نوفم22  222  بتاريخ    

.  9234
258 P

INDECOL
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة
  2 طبقا للعقد العرفي املؤرخ في 
القانون  وضع  تم  نوفم22  222، 
املسؤولية  ذات  للشركة  امسا�سي 

املحدوسة عل7 الشكل التا ي :
.INDECOL : اسم الشركة

غرض  يكمن  الشركة  غرض 
الشركة في :

تدوير  وإعاسة  لفرز  مركز  إسارة 
النفايات الصناعية غي2 الخطرة.

الكهربائية  إسارة وتقييم املعدات 
واإللكت2ونية املستعملة.

والنفايات  املوارس  وتقييم  إسارة 
والصلبة  والسائلة  العضوية 

والخاملة.
إلسارة  التدوير  وإعاسة  الفرز 

امسطول.
تطوير البحث العلمي في هندسة 

العمليات ملعالجة.
والعضوية  املعدنية  املوارس 

والنفايات.
واستغاللها  ال22اءات  إبداعات 

وبيعها.
االتصاالت  منصة  تشغيل 

الرقمية.

مجال  في  والتوعية  التدريب 
التنمية املستدامة.

االتصاالت وامحداث البيئية.
بيع وشراء امسهم.

التجارة واالستي2اس والتصدير.
الكهربائية  املعدات  توريد 
والكهروميكانيكية  واإللكت2ونية 

وقطع الغيار.
أعمال صيانة، التصنيع امليكانيكي 

الغاليات وامتمتة.
املقر االأتماعي : عمارة 32 شقة 
8 شارع موالي احمد لوكيلي حسان 

الرباط.
رأس املال : حدس رأسمال الشركة 
إ 7  وقسم  سرهم    22.222 مبلغ  في 
لكل  اإلسمية  القيمة  حصة    222
حصة هي 22  سرهم قسمت كالتا ي :
السيد عمر ايت رهو : 952 حصة.

اآلنسة كوثر التشتي : 52 حصة.
عمر  السيد  تعيين  تم   : التسيي2 
التشتي  كوثر  واآلنسة  رهو  ايت 
كشريكين مسي2ين للشركة لفت2ة غي2 

محدسة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إ 7   3 سيسم22 من كل سنة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29 

أكتوبر  222 تحت رقم  5632 .
مقتطف بمثابة اعالن

259 P

BMA AGRICOLE
في إطار الجمع االستثنائي لشركة 
«BMA AGRICOLE» واملنعقد بتاريخ 

8  أكتوبر  222 تقرر ما يلي :
حصة من طرف ايت   52 تفويت 
5.222 سرهم إ 7  هللا سيدي ما يعاسل 

السيد مصطفى امان.
طرف  من  حصة   52 تفويت 
 5.222 يعاسل  ما  الوسغي2ي  محسن 

سرهم إ 7 السيد مصطفى امان.
بدر  طرف  من  حصة    22 منح 
إ 7  سرهم    2.222 يعاسل  ما  امان 

السيد مصطفى امان.

من   7 واملاسة   6 املاسة  تعديل 
القانون امسا�سي للشركة :

ايت هللا سيدي : 22.222 سرهم.
محسن الوسغي2ي : 22.222 سرهم.

بدر امان : 42.222 سرهم.
مصطفى امان : 22.222 سرهم.

املجموع : 22.222  سرهم.
تم اإليداع القانوني للشركة لدى 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت  سيسم22  222   6 بالرباط يوم 

الرقم 22337 .
مقتطف بمثابة اعالن

260 P

STE M&CO RENT CAR
SARL

تكوين شركة محدوسة املسؤولية
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
تم وضع القوانين  سيسم22  222   8
امساسية لشركة محدوسة املسؤولية 

ذات املميزات التالية :
بدون  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.
املقر : املحل رقم   فاطمة الفهرية 

الرباط.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.
بما  املال  رأس  حدس   : املال  رأس 
عل7  مقسمة  سرهم    22.222 قدره 
سرهم    22 بنسبة  حصة    .222
الصندوق  في  وسفعت  للواحدة، 

االأتماعي للشركة.
امرباح : تؤخذ 5 في املائة من امرباح 

الصافية للتأسيس االحتياطي.
الحصص : السيد مهدي مونطانا 

722 حصة.
 322  : العضومي  هند  السيدة 

حصة.
املجموع : 222  حصة.

: تدار الشركة من طرف   التسيي2 
غي2  ملدة  العضومي  هند  السيدة 

محدوسة. 
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم السجل التجاري 56429 .
261 P

 ELECTRONIC
 INFORMATION AND
COMPUTER SYSTEM

SARL AU
تأسيس

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
نوفم22  222 قد   23 بالرباط بتاريخ 
تم تأسيس شركة محدوسة املسؤولية 
مواصفاتها  الوحيد  الشريك  ذات 

كالتا ي :
 ELECTRONIC  : التسمية 
 INFORMATION AND
.COMPUTER SYSTEM SARL AU

في  استشارة   : االأتماعي  الهدف 
التسيي2.

املقر االأتماعي : عمارة 8  شارع 
فال ولد عمي2 الطابق امول شقة 3 

أكدال الرباط.
حدس   : االأتماعي  الرأسمال 
في  للشركة  االأتماعي  الرأسمال 
  222 عل7  موزع  سرهم    22.222
حصة 22  سرهم لكل حصة موزعة 

عل7 الشريك الوحيد كما يلي :
 : محمد  سيدي  اوريد  السيد 

222  حصة.
التسيي2 : عهد تسيي2 الشركة مع 
اإلمضاء االأتماعي ملدة غي2 محدسة 

إ 7 السيد اوريد سيدي محمد.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
بتاريخ  بالرباط  التجارية  باملحكمة 
7 سيسم22  222 تحت رقم 2277 .

262 P

MAISON LUXTRAV
SARL AU

تعديالت قانونية
للجمع  رسمي  محضر  بمقت�سى 
نوفم22   4 بتاريخ  االستثنائي  العام 
 MAISON LUXTRAV 222 لشركة 
مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU
ورأسمالها  واحد  بشريك  محدوسة 
االأتماعي  مقرها  سرهم    22.222
امر�سي  الطابق  العامرية  تجزئة 

املهدية القنيطرة قرر ما يلي :
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الشركة  رأسمال  في  الزياسة 

سرهم   422.222 قدره  ما  بإضافة 

 422.222 املبلغ  بحصر  للرأسمال 

ليصل  البنكي  بالحساب  سرهم 

سرهم   522.222 مبلغ  إ 7  الرأسمال 

وذلك بإنشاء 4222 حصة  إضافية 

من فئة 22  سرهم للحصة كلها من 

نصيب الغا ي احمد.

احمد  الغا ي  السيد  استقالة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم D345778 مسي2ا سابقا وتعيين 

السيد الغا ي محمد الحامل لبطاقة 

 D945742 رقم  الوطنية  التعريف 

كمسي2 أديد ملدة غي2 محدوسة.

للشركة  الرئي�سي  املقر  تحويل 

شارع  محج   359  : الجديد  للعنوان 

محمد الخامس وزنقة سبة اإلقامة 

الكبي2ة الطابق 4 مكتب رقم 22.

تحيين القانون امسا�سي للشركة 

 7 و   4 الفصول رقم  بتجديد  وذلك 

و8 و 4 .
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

 5852 رقم  تحت  سيسم22  222   8

وذلك بالسجل التجاري رقم 56883.

263 P

BCV

مكتب اإلستشارة القانونية بالرباط

الهاتف :  253729542

GOLD MAN
SARL

ش.س.م

برأسمال : 22222  سرهم

RC : N° 106013/RABAT

قفل تصفية الشركة
اإلستثنائي  العام  للجمع  تبعا 

2  يوليو  222 وبعد  املنعقد بتاريخ 
قرر  املصفي  تقرير   إ 7  اإلستماع 

الشركاء ما يلي :

اإلعالن عن قفل التصفية والنهائي 

.GOLD MAN SARL  لشركة

حسابات  عل7  الشركاء  موافقة 

التصفية.

ت22ئة املصفي.

إعالن توزيع صافي بين الشركاء.

من  الشركة  عل7  التشطيب 

السجل التجاري.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

التجارية بالرباط تحت رقم 22274 .

264 P

 STE. LES RESIDENCES

BLEUES
S.A.R.L

R.C : N°30071

العام  الجمع  محضر  بموأب 

 STE. لشركة  يوليو  222   7 بتاريخ 

 LES RESIDENCES BLEUES

اإلأتماعي  مالها  رأس  ش.ذ.م.م 

92.222.22 سرهم ومقرها اإلأتماعي 
حي السالم ب   رقم 72  طريق عين 

بني مطهر وأدة، قرر ما يلي:

اإلأتماعي  الرأسمال  من  الرفع 

سرهم    .9 2.222.22 بمبلغ 

ليصبح  سرهم   92.222.22 من 

طريق  عن  سرهم   2.222.222.22

السائلة واملستحقة  الديون  مقاصة 

الدفع من الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

أغسطس  222   32 بتاريخ  بوأدة 

تحت عدس  329.
للخالصة واإلشارة

التسيي2 

265 P

 BTS BERLIN TRANSPORT

SERVICE
SARL AU

رأسمالها : 22.222.22  سرهم

املقر اإلأتماعي :تجزئة الخي2 رقم 
356 حي الخي2 يعقوب املنصور 

الرباط

بالرباط،  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قرر شركاء  أكتوبر  222  بتاريخ    
ترونسبور  برلين  ب.ت.س  شركة 

سي2فيس ش.ذ.م.م.ش.و  ما يلي :

تحويل املقر اإلأتماعي من تجزئة 
يعقوب  الخي2  حي   356 رقم  الخي2 
فال  شارع   65 إ 7  الرباط  املنصور 
 2 ولد عمي2 الطابق الثاني بالطو رقم 

أكدال الرباط.
تعديل القانون امسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 8 224  

في8 سيسم22 222.
266 P

ADVENS NEGOCE
SARL AU

رأسمالها : 22.222.22  سرهم
املقر اإلأتماعي : عمارة 32 الشقة 
رقم 8 زنقة احمد الوكيلي حسان 

الرباط
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس  تم  نوفم22  222ـ   3  
نيكوص  أسفنس  اسم  تحمل  شركة 
املميزات  عل7  تتوفر  ش.ذ.م.م.ش.و 

التالية  :
املقر اإلأتماعي : عمارة 32 الشقة 
حسان  الوكيلي  احمد  زنقة   8 رقم 

الرباط.
الهدف اإلأتماعي :

مقاول أشغال مختلفة.
االستي2اس والتصدير.

التجارة.
مدة اإلستمرارية : 99 سنة.

سرهم    22.222.22  : املال  رأس 
مقسم إ 7 222  حصة من فئة 22  

سرهم موزع كما يلي :
السيد حمزة فوزي 222  حصة.

تم تعيين السيد حمزة   : التسيي2 
غي2  ملدة  للشركة  كمسي2  فوزي 

محدوسة.
من  تبتدئ   : اإلأتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في  3سيسم22 .
لتكوين   5% بعد اقتطاع   : امرباح 
يوزع   ، القانوني  اإلحتياط  صندوق 
الباقي عل7 الشركاء حسب حصصهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
السجل  تحت  بالرباط  التجارية 

التجاري رقم 56227  .
267 P

 GECO GERMAN

CONNECTIONS
SARL AU

رأسمالها : 22.222.22  سرهم

املقر اإلأتماعي :  تجزئة الخي2 رقم 
356 حي الخي2 يعقوب املنصور 

الرباط

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ    أكتوبر  222، قرر شركاء 
كونكسيون  أي2مان  أيكو  شركة  

ش.ذ.م.م.ش.و ما يلي :

تحويل املقر اإلأتماعي من تجزئة 

يعقوب  الخي2  حي   356 رقم  الخي2 

فال  شارع   65 إ 7  الرباط  املنصور 

 2 ولد عمي2 الطابق الثاني بالطو رقم 

أكدال الرباط.

تعديل القانون امسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 5 224  

في8 سيسم22 222.

268 P

AZ3OM TRANSPORT
ش.م.م.ش.و

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بموأب 

   أكتوبر  222 تأسيس شركة ذات 

املسؤوية املحدوسة بشريك وحيد لها 

املواصفات التالية :

 AZ3OM  : التسمية 

.TRANSPORT

الهدف اإلأتماعي : 

نقل امفراس.
زنقة   6 رقم   : اإلأتماعي  املقر 

الوحدة  حي  أ22ان   خليل  أ22ان 

الخميسات.

املدة : 99 سنة من تاريخ التأسيس.

الرأسمال : حدس رأسمال الشركة 

في 22.222  سرهم مقسمة إ 7 222  

سرهم    22 من  إأتماعية  حصة 

للحصة اإلأتماعية.

حصة    222 السيد زال ي محمد 

إأتماعية.
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عين السيد زال ي   : تسيي2 الشركة 
أميع  مع  للشركة  كوكيل  محمد 

الصالحيات.
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط  
بالخميسات تحت عدس 289  بتاريخ 
سجل تجاري رقم  أكتوبر  222   28

.29397
للنسخ والبيان

الوكيل

 269 P

 DAYET ROUMI DES
TRAVAUX SODART

ش.م.م.ش.و
في الوحيد  الشريك   قرر 

 27 سبتم22  222:
تقليص الهدف اإلأتماعي للشركة 

وذلك بحذف :
امشغال املختلفة أو البناء.

وإبقاء :
الت2كيبات الكهربائية.

التجارة.
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
في   296 عدس  تحت   بالخميسات 

 4 نوفم22  222.
للنسخ والبيان

الوكيل

270 P

ADD-TF
SARL

قرر الجمع العام اإلستثنائي في 7  
نوفم22  222:

للشركة  اإلأتماعي  الهدف  تغيي2 
وذلك بحذف :

امشغال املختلفة أو البناء.
وإضافة :

تموين أماعي.
تموين الحفالت.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط  
 3 في    353 بالخميسات تحت عدس 

نوفم22  222.
للنسخ والبيان

الوكيل

271 P

SOGIRES
SARL AU

في  اإلستثنائي  العام  الجمع  قرر 
نوفم22  222 :

تصفية  الشركة.
سعيد  منصوري  السيد  تعيين 
:رقم  التا ي  بالعنوان  لها  مصفيا 
بلميلوسي  النخلة  سد  زنقة   32

الخميسات.
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط  
 2 في  بالخميسات تحت عدس  35  

سيسم22  222.
للنسخ والبيان

الوكيل

272 P

PROPRE ITALY
SARL AU

في الوحيد  الشريك   قرر 
 6 أغسطس   222 :
تصفية  الشركة.

امللوكي  رضوان  السيد  تعيين 
تجزئة   : التا ي  بالعنوان  لها  مصفيا 

ال22كة رقم 8 5 الخميسات.
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط  
 22 بالخميسات تحت عدس  34  في 

نوفم22  222.
للنسخ والبيان

الوكيل

273 P

STE. LINKER
ش.س.م.م

املقر اإلأتماعي : زنقة القا�سي 
عياض عمارة43 شقة 2 حسان 

الرباط
اإلستثنائي  العام  الجمع  قرر 

املنعقد في 4 أكتوبر  222 ما يلي :
تعيين السيدة هند النويني مسي2ة 

للشركة وذلك ملدة غي2 محدوسة.
شهي2  خالد  السيد  استقالة 

الجرموني كمسي2 مشت2ك للشركة.
تحيين القانون امسا�سي للشركة.

للشركة    : القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   باملحكمة 

رقم  تحت  سيسم22  222   2

.D 22228

 274 P

SUD.L
قرر  نوفم22  222   29 بتاريخ 

شركة   SUD.L لشركة  العام  الجمع 

برأس املال  ذات مسؤولية محدوسة، 

 5222 إ 7  مقسمة  سرهم   522222

للحصة  سرهم    22 فئة  من  حصة 
الواحدة واملسجلة بالسجل التجاري 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

. 43967

رضوان  للسيد  522سهم  تفويت 

ملحمدي إ 7 السيد يوسف العاظمي.
ب  الشركة  رأسمال  رفع 

رأسمال  ليصبح  سرهم   422222.22

الشركة كالتا ي :

 2522 ملحمدي  رضوان  السيد 

حصة.

 2522 العاظمي  يوسف  السيد 

حصة.

التجارية  باملحكمة  امللف  وضع 

بالرباط بتاريخ 7 سيسم22  222 تحت 

عدس 2286 .

275 P

STE. S-COIEST
ش.م.م

بيع املنتجات شبه الصيدلية 

مركز التجميل

بيع أسوات التجميل
املقر اإلأتماعي : رقم 22 

الشقة رقم 8  الطابق السابع 

عمارة اإلسماعيلية زنقة سبو 

املدينةالجديدة مكناس

نص التأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 25 أكتوبر  222 تم تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدوسة باملواصفات 

التالية :

.S-COIEST التسمية : شركة

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدوسة.

الشقة   22 رقم   : املقر اإلأتماعي 

عمارة  السابع  الطابق    8 رقم 

املدينة  سبو  زنقة  اإلسماعيلية 

الجديدة مكناس.

الغرض : 

مركز التجميل.

بيع أسوات التجميل.

بيع املنتجات شبه الصيدلية .

  22.222.22 الرأسمال : حدس في 

222  حصة موزعة  سرهم موزع إ 7 

عل7 الشكل التا ي :

 522 أعيدي  سارة  السيدة   

حصة.

السيدة سلمى العلمي 522 حصة.

: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

وسلمى  أعيدي  سارة  السيدتان 

العلمي وذلك ملدة غي2 محدسة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط  

بتاريخ  باملحكمة اإلبتدائية بمكناس 

التجاري  السجل  نوفم22  222   29

رقم 54829.

276 P

RAYOTRA
ش.م.م

النجارة واالملنيوم

أشغال مختلفة

املقر اإلأتماعي : زنقة 9 رقم 94  

حي متشفسان خنيفرة

نص التأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 26 أكتوبر  222 تم تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدوسة باملواصفات 

التالية :

.RAYOTRA التسمية : شركة

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدوسة.
املقر اإلأتماعي : زنقة 9 رقم 94  

حي متشفسان خنيفرة.
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الغرض : 
النجارة واالملنيوم.

أشغال مختلفة.
  22.222.22 الرأسمال : حدس في 
222  حصة موزعة  سرهم موزع إ 7 

عل7 الشكل التا ي :
 السيد رشيد سيحاس 522 حصة.
السيد يونس املرابطي 522 حصة.
: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 
ويونس  سيحاس  رشيد  السيدان 

املرابطي وذلك ملدة غي2 محدسة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط  
بتاريخ  بخنيفرة  اإلبتدائية  باملحكمة 
رقم  تحت  سيسم22  222  فاتح 
رقم  التجاري  السجل   2021/421

.4 2 
277 P

STE. ALOHAD TRANS
ش.م.م

نقل البضائع لحساب الغي2
املقر اإلأتماعي : حي أوسحاق موح7 

وحمو الزياني خنيفرة
نص التأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
 5  نوفم22  222 تم تأسيس شركة 
ذات مسؤولية محدوسة باملواصفات 

التلية :
 ALOHAD شركة   : التسمية 

.TRANS
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدوسة.
أوسحاق  حي   : اإلأتماعي  املقر 

موح7 وحمو الزياني خنيفرة.
الغرض : 

نقل البضائع لحساب الغي2.
  22.222.22 الرأسمال : حدس في 
222  حصة موزعة  سرهم موزع إ 7 

عل7 الشكل التا ي :
  222 اعبي  احدو  اعلي  السيد 

حصة.
: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 
غي2  ملدة  اعبي  احدو  اعلي  السيد 

محدسة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط  

بتاريخ  بخنيفرة  اإلبتدائية  باملحكمة 

رقم  تحت  سيسم22  222  فاتح 

رقم  التجاري  السجل   2021/420

.4299

278 P

STE. AUTO ECOLE

AWAM
SARL

زنقة عوام رقم 322 حي حساين 

مريرت خنيفرة

غي2  اأتماع  محضر  بمقت�سى 

تم  نوفم22  222   25 بتاريخ  عاسي 

اتخاذ القرار  التا ي :

القرار   : التشطيب عل7 الشركة 

وتعيين السيدة نوال اعراب مصفية 

للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط  

بتاريخ  بخنيفرة  اإلبتدائية  باملحكمة 

 4 6 تحت رقم  فاتح سيسم22  222 

السجل التجاري رقم 3645.

279 P

STE. TAGHZOUT AGRI
SARL

زنقة 6 رقم 25 بلوك 2 حي تامونت 

خنيفرة

غي2  اأتماع  محضر  بمقت�سى 

تم  أكتوبر  222   23 بتاريخ  عاسي 

اتخاذ القرارا التا ي :

القرار   : التشطيب عل7 الشركة 

مصفي  اقلمون  علي  السيد  وتعيين 

للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط  

بتاريخ  بخنيفرة  اإلبتدائية  باملحكمة 

 4 5 تحت رقم  فاتح سيسم22  222 

السجل التجاري رقم   7 .

280 P

STE. BATOHA IMMO

S.A.R.L

املقر التجاري الرقم 22 الشقة 2  

زنقة أبل مو�سى أكدال الرباط

استدراك خطأ

إعالن  نشر  في  خطأ  تصحيح 

التأسيس الصاسر بالجريدة الرسمية 

7 من صفر443   عدس  568 بتاريخ 

املوافق ) 5 سبتم22  222).

.....................................................

..........................................................

..........................................................

  22.222 في  محدس   : الرأسمال 

حصة كما    222 سرهم مقسمة إ 7 

يلي :

.....................................................

..........................................................

..........................................................

السيد محمدبركايو 422 حصة.

السيد محمد بركايو 222 حصة.

السيد مولوس بركايو 422 حصة.

.....................................................

..........................................................

..........................................................

خطأ .

.....................................................

..........................................................

..........................................................

والصواب :

.....................................................

..........................................................

..........................................................

السيد أحمد بركايو 422 حصة.

السيد محمد بركايو 222 حصة.

السيد مولوس بركايو 422 حصة.

......................................................

...........................................................

  54275 عدس  تجاري  سجل 

باملحكمة التجارية بالرباط.

281 P

STE. BTH CONSTRUCTION
S.A.R.L

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
4  أكتوبر  222، تم تأسيس شركة 
باملواصفات  املسؤولية  محدوسة 

التالية :
 STE. BTH التسمية: 

.CONSTRUCTION S.A.R.L
حي القدس زنقة   : املقر التجاري 
ال22نو�سي  الطابق امر�سي سيدي   6

الدارالبيضاء.
الهدف التجاري :

منعش عقاري.
  22.222 في  محدس   : الرأسمال 
حصة كما    222 سرهم مقسمة إ 7 

يلي :
السيد يوسف طهي2 334 حصة.

 333 الحواري  محمد  السيد 
حصة.

السيد بدر محمد 333 حصة.
املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

التسيي2 : 
السيد يوسف طهي2.

 أو السيد محمد الحواري.
 أو السيد بدر محمد.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 
التجارية بالدارالبيضاء سجل تجاري 

رقم 623 52.
282 P

 STE. BORAMO
S.A.R.L

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
5  أكتوبر  222، تم تأسيس شركة 
باملواصفات  املسؤولية  محدوسة 

التلية :
 STE. BORAMO التسمية: 

.S.A.R.L
ابن  هللا  عبد   5  : التجاري  املقر 
ياسين عمارة بليدون الطابق 5 رقم 5 

الدارالبيضاء.
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 الهدف التجاري :
منعش عقاري.

  22.222 في  محدس   : الرأسمال 
حصة كما    222 سرهم مقسمة إ 7 

يلي :
 522 بولحمر  محسن  السيد 

حصة.
السيد رشيد بوخيمة 522 حصة.
املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

التسيي2 : السيد سعيد بوخيمة.
املحكمة   : القانوني  اإليداع 
التجارية بالدارالبيضاء سجل تجاري 

رقم 522923.
283 P

SUCCESS SHIPPING
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
رأسمالها : 522222 سرهم

السجل التجاري رقم 37 227
الغي2  العام  الجمع  بمقت�سى 
العاسي بتاريخ 24 سبتم22  222 قرر 

الشركاء :
للشركة  اإلأتماعي  املقر  تحويل 
السلم   6 م.س  الربيع  أم  شارع  إ 7 
االلفة   26 الشقة   3 الطابق   2

الدارالبيضاء.
القانون  من   4 الفصل  تغيي2 

امسا�سي للشركة.
تحيين القانون امسا�سي للشركة .

اإليداع القانوني : بكتابة الضبط  
لدى املحكمة التجارية بالدارالبيضاء 
رقم  تحت  سيسم22  222   8 بتاريخ 

.823565
عن املستخلص والبيان
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 RESEAUX & SECURITE
INFORMATIQUES

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

رأسمالها : 522222 سرهم 
السجل التجاري رقم 49237  

الدارابيضاء
الغي2  العام  الجمع  بمقت�سى 
قرر  نوفم22 222   29 العاسي بتاريخ 

الشركاء .

تحيين القانون امسا�سي للشركة.
بكتابة    : القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط  
للدارالبيضاء بتاريخ 8 سيسم22  222 

تحت رقم 823527.
عن املستخلص والبيان
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شركة مكاو
شركة ذات مسؤولية محدوسة
رأسمالها : 52.222.22 سرهم

العنوان التجاري : 44 زنقة اكلمان 
سيدي علي رقم 7  أكدال الرباط

املسجل  الخاص  للعقد  تبعا 
تم تأسيس  يونيو  222،    3 بتاريخ 
تحتوي  املسؤولية  محدوسة  شركة 

عل7 امليزات التالية :
التسمية : شركة مكاو ش.م.م.

املغرب العربي   : العنوان التجاري 
بلوك س االضافي رقم 25 القنيطرة.

الرأسمال : 22222  سرهم مقسم 
عل7 الشكل التا ي :

السيد محمد سعيد الزويني 522 
حصة.

السيدة ملياء سالم 252 حصة.
السيد احمد الزويني 252 حصة.

نشاط الشركة : 
استغالل مقهى.

امرباح  من   %  5 يقتطع  الربح: 
الصافية من أأل اإلحتياط القانوني.
تم تعيين السيد محمد   : التسيي2 

سعيد الزويني كمسي2 للشركة.
باملركز  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بتاريخ  بالقنيطرة  الجهوي لإلستثمار 

4  يونيو 3 22.
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STE. SHAY & JAS
SARL AU

إعالن تأسيس شركة
SHAY & JAS : اسم الشركة

.SARL AU
الهدف اإلأتماعي :

مقهى.
إيمان  إقامة   : اإلأتماعي  املقر 

املحل 7 و8 الصخي2ات تمارة.

رأسمال الشركة : 22.222  سرهم 

فئة  من  حصة     222 إ 7  مقسمة 

22  سرهم للحصة الواحدة.

22  سرهم  222   حصة من فئة 

للسيد محمد العسري.

التسيي2 :  السيد محمد العسري.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

بتمارة  اإلبتدائية  املحكمة  لدى 

. 34829
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STE. MOTO BANUS
SARL AU

إعالن تأسيس شركة
MOTO BANUS : اسم الشركة

.SARL AU

الهدف اإلأتماعي :

اإلستي2اس  في  وسيط  أو  تاأر 

والتصدير.

بيع وتوزيع قطع الغيار.

خمسة  أمال   : اإلأتماعي  املقر 
املنصور  يعقوب   669 رقم  املسي2ة 

الرباط.
 رأسمال الشركة : 22.222  سرهم 

مقسمة كالتا ي :

22  سرهم  222   حصة من فئة 

للسيد عدنان ياسيني.

التسيي2 :  السيد عدنان ياسيني.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

. 56467
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STE. ISMAILI PROD
SARL AU

إعالن تأسيس شركة
ISMAILI PROD : اسم الشركة

.SARL AU

الهدف اإلأتماعي :

اإلنتاج السينمائي.

خمسة  أمال   : اإلأتماعي  املقر 
املنصور  يعقوب   669 رقم  املسي2ة 

الرباط.
 رأسمال الشركة : 22.222  سرهم 

مقسمة كالتا ي :

22  سرهم  222   حصة من فئة 
للسيدة ربيعة االسماعيلي.

ربيعة  السيدة    : التسيي2 
االسماعيلي.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
. 56465
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STE. SKIN BY AR
SARL

إعالن تأسيس شركة
SKIN BY AR : اسم الشركة

.SARL
الهدف اإلأتماعي :

والحالقة  للتجميل  صالون 
للنساء.

ياسمين  إقامة   : اإلأتماعي  املقر 
 A مدخل  الوفاق  تجزئة    322  23

مكتب    الطابق الرابع تمارة.
رأسمال الشركة : 22.222  سرهم 

مقسمة كالتا ي :
سرهم    22 حصة من فئة    522

للسيدة غزالن الهاشمي.
سرهم    22 حصة من فئة    522

للسيدة أمال السرحاني.
التسيي2 :  

السيدة غزالن الهاشمي.
 والسيدة أمال السرحاني.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
. 34695
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 SDTR TRAVAUX
SARL

إعالن تأسيس شركة
 SDTR TRAVAUX : اسم الشركة

.SARL
الهدف اإلأتماعي :

امشغال املختلفة أو البناء.
مقاول في الغرس وصيانة الحدائق 

واالماكن.
التجارة.

املنظر  إقامة   : اإلأتماعي  املقر 
الجميل عمارة رقم واحد الشقة رقم 

7  قطعة رقم   الصخي2ات.
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رأسمال الشركة : 22.222  سرهم 
مقسمة كالتا ي :

سرهم    22 حصة من فئة    522
للسيد صالح الدين القر�سي.

سرهم    22 حصة من فئة    522
للسيد اسحاق الكيا�سي.

الدين  صالح  السيد    : التسيي2 
القر�سي.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
. 34647
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 STE. SERVICE D’AGENT DE
SECURITE

SARL
إعالن تأسيس شركة

 SERVICE  : الشركة  اسم 
.D’AGENT DE SECURITE SARL

الهدف اإلأتماعي :
الخاصة  املباني  أمن  شركة 

والعامة.
املنظر  إقامة   : اإلأتماعي  املقر 
الجميل عمارة رقم واحد الشقة رقم 

7  قطعة رقم 2 الصخي2ات.
رأسمال الشركة : 22.222  سرهم 

مقسمة كالتا ي :
سرهم    22 حصة من فئة    522

للسيد صالح الدين القر�سي.
سرهم    22 حصة من فئة    522

للسيد اسحاق الكيا�سي.
التسيي2 :  السيد اسحاق الكيا�سي.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

. 34649
292 P

STE. VANILLE INVEST
SARL

إعالن تأسيس شركة
 VANILLE INVEST : اسم الشركة

.SARL
الهدف اإلأتماعي :

منعش عقاري.
تاأر في االستي2اس.

خمسة  أمال   : اإلأتماعي  املقر 
املنصور  يعقوب   669 رقم  املسي2ة 

الرباط.

سرهم    2.222  : رأسمال الشركة 
مقسمة :

سرهم    22 حصة من فئة    252
للحصة الواحدة للسيد محمد نجاح 

براسة.
سرهم    22 حصة من فئة    252
هللا  عبد  للسيد  الواحدة  للحصة 

اسماعيلي علوي. 
سرهم    22 حصة من فئة    252
حكيمة  للسيدة  الواحدة  للحصة 

بنجلون. 
سرهم    22 حصة من فئة    252
للحصة الواحدة للسيد محمد رزوقي. 
رزوقي  محمد  السيد    : التسيي2 

والسيد محمد نجاح براسة.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

. 5647 
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STE. SICILIA HOMES
SARL

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
نظام  تكوين  تم  نوفم22  222   25
املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�سي 

املحدوسة خصائصها كالتا ي :
.SICILIA HOMES : التسمية

تمارس الشركة امهداف  الهدف: 
التالية :

العقاري  التطوير  عمليات  أميع 
أو البناء أو التقسيم.

ك    7 سكتور   : اإلأتناعي  املقر 
2  زنقة بورونيا رقم   املكتب  الثاني 
عل7 اليسار الطابق امول حي الرياض 

الرباط.
 : اإلأتماعي  املال  رأس 
22.222.22  سرهم مقسم إ 7 222  
  22.22 واحدة  كل  قيمة  حصة 

سرهم.
ربيع  السيد  تعيين  تم   : التسيي2 
التعريف  لبطاقة  الحامل  الزياني 

.AE27752 الوطنية رقم
الجبار  عبد  القصري  والسيد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
وحيدان  كمسي2ان   AE86768 رقم 

للشركة وملدة غي2 محدوسة.

وضع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط   كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري 56457 .
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 STE.RAGUIZ
SARL.AU

بمقت�سى أمع عام استثنائي حرر 

قرر  سيسم22  222   7 الرباط    في 

 RAGUIZ للشركة  الوحيد  الشريك 

SARL AU  ما يلي :

أصبح  الذي  النشاط  تعديل 

كالتا ي  :

وبيع مواس املطبخ وامأهزة  -شراء 

املنزلية بالجملة وبالتفصيل للمقاهي 

واملطاعم والفناسق .

املنزلية  امأهزة  وإصالح  -تركيب 

املهنية.

- التجارة.

-تقديم الخدمات.
القانون  من   3 املاسة  تعديل 

امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانون  اإليداع  تم 

الرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

8 سيسم22  بتاريخ  تحت رقم22422  

. 222 

295 P

STE. MD SPA
SARL AU

تأسيس شركة محدوسة املسؤولية 
بشريك وحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تمت  سيسم22  222   8 بالرباط يوم 

لشركة  امسا�سي  القانون  صياغة 

محدوسة املسؤولية بشريك وحيد لها 

الخصائص التالية :

.MD SPA : التسمية

الهدف :

أماليات.

تصفيفة الشعر.

تدليك.

سبو  زنقة   83  : اإلأتماعي  املقر 

شقة رقم 2 أكدال الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرأسمال : حدس رأسمال الشركة 

في مبلغ 22.222  سرهم.

الشركة  تسيي2  عهد   : اإلسارة 

سيدي  ايت  اسريس  موالي  للسيد 

حماس.

من فاتح يناير إ 7   : السنة املالية 

غاية  3 سيسم22.

وتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 

الشركة بالسجل التجاري للمحكمة 

سيسم22   8 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم 56445 .
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BGH INFORMATIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي : حي 

السالم زنقة الخيزران رقم 5 3 

قطاع   سال املغرب 

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري 

27 87

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  ماي  222  في  2  املؤرخ 

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  وعنوان  سرهم    2.222

اإلأتماعي حي السالم زنقة الخيزران 
رقم 5 3 قطاع   سال املغرب نتيجة 

لعدم وأوس أي نشاط تجاري.

وعين السيد عبد الرحمان غ22يط 

كمصفي للشركة.

وقد تم انعقاس الجمعية الختامية 

بتاريخ  2 ماي  222 وفي حي السالم 
زنقة الخيزران رقم 5 3 قطاع   سال 

املغرب .

باملحكمة  القانون  اإليداع  تم 

نوفم22    7 بتاريخ  بسال  اإلبتدائية 

 222 تحت رقم 37838.

297 P
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CARREFOUR DES COMPTES

 CABINET COMPTABLE AGREE PAR

L’ETAT

 63AVENUE MOULAY DRISS  PREMIER

MASSIRA 1 TEMARA

TEL : 25.32.66.66.22

52.32.66.65.99

GSM : 06.68.09.75.72

SOCIETE ALMA POULTRY
شركة محدوسة املسؤولية

رأسمالها : 22.222.22  سرهم

املقر اإلأتماعي : قطعة رقم 725 

تجزئة الفرسوس شطر 2 عين عوسة 

تمارة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

نوفم22  222،   24 بتاريخ  بالرباط 

لشركة  امسا�سي  القانون  وضع  تم 

 ALMA املحدوسة  املسؤولية  ذات 

POULTRY باملميزات التالية :

الشركاء :

مغربية  مروى،  حانا  السيدة 

 ، 989 نوفم22   22 بتاريخ  مزساسة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.X321525 رقم

بن  محمد  بن  هللا  عبد  السيد 

الجنسية،  سعوسي  العايد  سليمان 

أغسطس  97 ،   23 بتاريخ  مزساس 

 .V522222 الحامل لجواز السفر رقم

سعوسي  هاني  الحديثي  السيد 

مارس   26 بتاريخ  مزساس  الجنسية، 

974  الحامل لبطاقة التسجيل رقم 

.BW23 8 S

املوضوع : تتخذ الشركة كموضوع 

لها كاآلتي :

وذبحها،  الدواأن،  أمع 

وكذلك  ومعالجتها  وتقطيعها، 

تسويقها.

تحضي2 وتعبئة وتسويق املنتجات 

الغذائية النباتية.

وبيع  وشراء  وتصدير  استي2اس 

والتعبئة  والتغليف  الذبح  معدات 

للمنتجات الزراعية الغذائية.

الوسائل  بكل  الشركة  مساهمة 

املنشأة  والشركات  املقاوالت  كل  مع 

لها عالقة  إنشاؤها الحقا  املمكن  أو 

شركات  إنشاء  أو  الشركة  بهدف 

أديدة.

العمليات  أميع  عامة  وبصفة 

التجارية والصناعية واملالية املنقولة 

أو  مباشر  بشكل  املرتبطة  والثابتة 

غي2 مباشر بموضوع الشركة.
املابولت2ي  شركة   : التسمية 

 ALMA POULTRY ش.ذ.م.م 

.S.A.R.L

 725 : قطعة رقم  املقر اإلأتماعي 

عين عوسة   2 تجزئة الفرسوس شطر 

تمارة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة بالسجل التجاري.
رأسمال  حدس   : الشركة  رأسمال 

سرهم    22222.22 ب  الشركة 

فئة  من  حصة    222 إ 7  مقسمة 

22 سرهم موزعة كالتا ي :

حصة   322 مروى  حانا  السيدة 

إأتماعية.

محمد  بن  هللا  عبد  السيد 

حصة   522 العايد   سليمان  بن 

إأتماعية.

حصة   222 السيد الحديثي هاني 

إأتماعية.

املجموع : 222  حصة إأتماعية.

حانا  السيدة  عينت   : التسيي2 

مروى مسي2ة للشركة ملد غي2 محدسة

من  تبتدئ   : اإلأتماعية  السنة  

سيسم22 من  فاتح يناير وتنتهي في  3 

كل سنة.

امرباح: توزع امرباح الصافية بعد 

لإلحتياط القانوني عل7   %  5 خصم 

الشركة  في  حصتهم  حسب  الشركاء 

أو تنقل من أديد إ 7 السنة املوالية.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ بتمارة  اإلبتدائية   املحكمة 

 7 سيسم22  222 تحت رقم السجل 

التجاري  3485 .
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STE NEWVIS
SARL AU

شركة محدوسة املسؤولية

 بشريك وحيد
رأسمالها : 22.222  سرهم

املقر االأتماعي : عند سومكوم 

بيصط كن�سي شقة رقم 4 الطابق 

امول اقامة كاضي2 مرس الخي2 تمارة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط بتاريخ 24 نوفم22  222، تم 

وضع القانون امسا�سي لشركة ذات 

وحيد  بشريك  املحدوسة  املسؤولية 

NEWVIS باملميزات التالية :

الشريك الوحيد : السيد الضريف 

مزساس  الجنسية،  مغربي  االله،  عبد 

بتاريخ سنة 27 مارس 976 ، الحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.GK42 75

املوضوع : تتخد الشركة كموضوع 

لها كاآلتي :

والتوزيع  والبيع  الشراء  التجارة، 

بصفة عامة.

االستي2اس والتصدير.

الوسائل  بكل  الشركة  مساهمة 

املنشآة  والشركات  املقاوالت  كل  مع 

لها عالقة  انشاؤها الحقا  املمكن  أو 

شركات  إنشاء  أو  الشركة  بهدف 

أديدة.

العمليات  أميع  عامة  وبصفة 

التجارية والصناعية واملالية املنقولة 

أو  مباشر  بشكل  املرتبطة  والثابتة 

غي2 مباشر بموضوع الشركة.

التسمية : شركة نيوفيس ش ذ م 

م بشريك وحيد:

سومكوم  عند   : االأتماعي  املقر 

الطابق   4 بيصط كن�سي شقة رقم 

امول اقامة كاضي2 مرس الخي2 تمارة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة في السجل التجاري.
رأسمال  حدس   : الشركة  رأسمال 

سرهم مقسمة    22.222 الشركة ب 

سرهم    22 222  حصة من فئة  إ 7 

موزعة كالتا ي :

السيد الضريف عبد االله : 222  
حصة اأتماعية.

املجموع : 222  حصة اأتماعية.
التسيي2 : عين السد الضريف عبد 

االله مسي2 للشركة ملدة غي2 محدسة.
من  تبتدئ   : االأتماعية  السنة 
سيسم22 من  فاتح يناير وتنتهي في  3 

كل سنة.
امرباح : توزع امرباح الصافية بعد 
عل7  القانوني  لالحتياط   5% خصم 
الشركة  في  حصتهم  حسب  الشركاء 
أو تنقل من أديد إ 7 السنة املوالية.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتمارة بتاريخ 7 سيسم22  222، تحت 

رقم السجل التجاري 34853 .
299 P

CASA ESTRADIOLOGY
SCANNER
تأسيس رشكة

في  مؤرخ  خاص  عقد  بموأب 
6  سيسم22 992  بالدار البيضاء.

تم إنشاء النظام امسا�سي لشركة 
غي2 أماعية وخصائصها عل7 النحو 

التا ي :
الشركاء :بن حدو بينياشو.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CASA تسميتها  بمختصر  االقتضاء 
.EST RADIOLOGY SCANNE3R

غرض الشركة بإيجاز.
باملوأات فوق الصوتية.

الفحوصات اإلشعاعية القياسية.
مراأعات سينوغرافية.

فوق  املوأات  فحوصات 
الصوتية.

الشعاعي  التصوير  فحوصات 
للثدي.

عنوان املقر االأتماعي :
 RUE DE PROVINS APT N° 3

.CASABLANCA  3
أألها  من  تأسست  التي  املدة 
99 عاما من يوم سستورها   : الشركة 

النهائي.
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سرهم   2.422.222  : املال  رأس 

بقيمة  سرهم   24.222 إ 7  مقسمة 

عل7  للشركاء  سهم  لكل  سرهم    22

النحو التا ي : الدكتور بن حدو يوسف 

222.222.  سرهم أو 2.222  سهم.

بنياشو خالد 222.222  سرهم أو 

2.222  سهم.

اإلسارة :

تم تعيين الدكتور بن حدو يوسف 

مديرين  خالد  بنياشو  والدكتور 

مشاركين للشركة لفت2ة غي2 محدسة 

مع السلطات امكث2 شموال.

تبدأ السنة االأتماعية من فاتح 

يناير وتنتهي في  3 سيسم22.

قلم  في  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  االبتدائية  املحكمة 

تحت رقم    992 سيسم22   23 بتاريخ 

.  22 8

300 P

CASA RADIOLOGIE
SNC

السجل التجاري رقم  6922

بموأب شروط تقرير AGE املؤرخ 

في 7  نوفم22 6 22.

 CASA شركة  شركاء  اتخذ 

في  الواقعة   ،RADIOLOGIE SNC

 ،BD ABDELMOUMEN  119-117

السجل التجاري رقم  6922.

القرارات التالية :

اعالن وفاة السيد محمد بنياشو.

 CASA شركة  اسهم  نقل 

RADIOLOGIE بموأب املرسوم.

ذات  شركة  إ 7  الشركة  تحويل 

اإلسارة  توقف  محدوسة،  مسؤولية 

محمد  السيد  الراحل  وفاة  بعد 

بنياشو.

املشاركين  املديرين  تعيين 

وصالحيات التوقيع التعديل املقابل 

للنظام امسا�سي.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

2  ماي 6 22، برقم 5 226222.

301 P

CHR MANAGEMENT
ش م م

السجل التجاري رقم 7 3789
العام  الجمع  القرارات  بموأب 
نوفم22  222،   8 بتاريخ  االستثنائي 
لشركة CHR MANAGEMET شركة 
ذات مسؤولية محدوسة املسجلة في 
السجل التجاري تحت رقم 7 3789، 

اتخذت القرارات التالية :
  22.222 من  املال  رأس  زياسة 

سرهم إ 7 522.222 سرهم.
الدار  إ 7  املقر االأتماعي  تحويل 
ملتقى  املستشفيات  حي  البيضاء 
شارع عبد املومن وشارع انوال تحت 

أر�سي إقامة املي2اج.
النظام  في  املقابل  التعديل 

االسا�سي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
24 نوفم22  222 بموأب قانون رقم 

.82 626
302 P

BIH RENT
SARL AU

مؤرخين  محضرين  بمقت�سى 
بالرباط بتاريخ 28 سيسم22 2222 و5 
نوفم22 2222، تم تغيي2 بعض قوانين 

الشركة وحدس ما يلي :
من  كاملة  الشركة  حصص  بيع 
والتي  لعرو�سي  ايوب  السيد  طرف 
تقدر ب 222  حصة بمبلغ 22.222  

سرهم إ 7 صالحي الياس ابو القاسم.
تغيي2 نشاط الشركة إ 7 :

املشاريع  التنمية  مشروع  سراسة 
التجارية والعقارية، مراقبة املشاريع.

إ 7   الشركة  تسمية  تغيي2 
.ALJINANE ANVEST SARL AU

رفع رأسمال الشركة من 22.222  
إ 7 222.222.  سرهم.

ايوب  السيد  واستقالة  إبراء 
وتعيين  الشركة  تسيي2  من  لعرو�سي 
القاسم  ابو  الياس  صالحي  السيد 

كمسي2 وحيد.

تدار الشركة من طرف   : التسيي2 
السيد صالحي الياس ابو القاسم ملدة 

غي2 محدسة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم  سيسم22  222،   8 بتاريخ 

. 22397
303 P

HEBERCOM
SARL AU

تكوين شركة محدوسة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع  تم  نوفم22  222،   24 بتاريخ 
القوانين امساسية لشركة محدوسة 
ذات  وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

املميزات التالية :
معلوماتي  مصمم   : الهدف 
تكنولوأيا  ونظام  )ال22مجة 

املعلومات(.
)وأنشطة  اإلسارية  االستشارات 

الكمبيوتر امخرى(.
زنقة  املقاومة  شارع   : املقر 
الطابق الثالث  ابيدأان العمارة  2 

رقم املحل 8 حي املحيط الرباط.
قدره  بما  حدس   : املال  رأس 

22.222  سرهم.
تدار الشركة من طرف   : التسيي2 
غي2  ملدة  نوفل  خربوش  السيد 

محدوسة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ 7 سيسم22  222.
  7282 التجاري  السجل  رقم 

تحت رقم 56427 .
304 P

شركة جوهر
ش م م

بمقت�سى محضر املجمع العام غي2 
شركة  مساهموا  في  املؤرخ  العاسي 
 2.322.222 أوهر ش م م رأسمالها 
بمدينة  االأتماعي  مقرها  سرهم 
الرباط    شارع املغرب العربي قرروا 

ما يلي :

وفاة مسي2 الشركة   : الحل امول 
السيد سعوسي محمد.

الحل الثاني : تقسيم الشركة عل7 
الورثة السيد محمد سعوسي    5 
سعوسي  املجيد  عبد  السيد  حصة 

   5 حصة.
 2556 سعوسي  كلتومة  السيدة 

حصة.
 2556 سعوسي  مريم  السيدة 

حصة.
  534 صالح  السعدية  السيدة 

حصة.
  533 سعوسي  ورسية  السيدة 

حصة.
  533 سعوسي  فاطمة  السيدة 

حصة.
السيد عبد الرزاق سعوسي 533  

حصة.
  533 سعوسي  خديجة  السيدة 

حصة.
تعيين مسي2 أديد   : الحل الثالث 
للشركة السيد سعوسي عبد الرزاق.

الشكل  تحويل   : الرابع  الحل 
ذات  شركة  من  للشركة  القانوني 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 
مسؤولية  ذات  شركة  إ 7  الوحيد 

محدوسة.
قانون  من  و7   6 املاسة  تغيي2  

الشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
سيسم22  222،   6 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 2949 .
305 P

STE HAOUDAJ SAHARA
SARL AU

EN LIQUIDATION
 STE الوحيد  املسي2  قرار  اثر 
ذات  شركة   HAOUDAJ SAHARA
واحد  بشريك  املحدوسة  املسؤولية 

للشركة.
راسمالها : 22.222  سرهم.

3  قطاع  : رقم  مقرها االأتماعي 
حي  محمد  سيدي  االمي2  شارع   2

الرشاس القرية سال.
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تمت  املصفي  تقرير  قراءة  وبعد 
التصفية  حسابات  عل7  املصاسقة 
سمة املصفي والنطق باقفال  واأالء 

عمليات التصفية.
بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 
بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم  سيسم22  222،   6 بتاريخ 

.37953
306 P

SERVICE FAJR
SARL AU

عل7 إثر قرار االسارة املنعقدة يوم 
 SERVICE لشركة  نوفم22  222   25
الشريك  قرر   ،FAJR SARL AU

الوحيد للشركة ما يلي :
استقالة السيدة الشاوي شيماء 

من تسيي2 الشركة.
مصطفى  الشاوي  السيد  تعيين 
محدوسة  غي2  ملدة  للشركة  كمسي2 

واعتماس امضائه في البنك.
تغيي2 في القانون املؤسس للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم  سيسم22  222،   6 بتاريخ 

.37585
307 P

MAN DESIGN
SARL

حل املسبق
العام  الجمع  لقرارات  تبعا 
2  نوفم22  222،  االستثنائي بتاريخ 
 MAN لشركة  العام  الجمع  قرر 

DESIGN SARL ما يلي :
الحل املسبق للشركة.

فتح  سفيان  السيد  تعيين 
كمصفي للشركة.

الرحيم  عبد  شارع   235 تحديد 
خطابي شقة 2 مكرر املحيط الرباط 

كمكان للتصفية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم  2243  

بتاريخ 8 سيسم22  222.
308 P

CAP VALMA
SARL AU

حل املسبق
العام  الجمع  لقرارات  تبعا 

2  نوفم22  222،  االستثنائي بتاريخ 

 CAP لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

VALMA ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

تعيين السيد املهدي مني2 كمصفي 

للشركة.

 23 شقة   22 رقم  عمارة  تحديد 
الرباط  أكدال،  عوا  ضاية  زنقة 

كمكان للتصفية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 22435  

بتاريخ 8 سيسم22  222.

309 P

AJM ELEC
SARL AU

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

النظام  إنشاء  تم  6 نوفم22  222، 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

النحو  عل7  وخصائصها  محدوسة 

التا ي :

.AJM ELEC : االسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املساهم  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

من  الغرض   : الشركة  هدف 

الشركة هو : مقاول أعمال كهربائية، 

)أميع  إنشاءات  أو  متنوعة  أعمال 

أعمال البناء( سباك.
زنقة واس   4 رقم   : املقر االأتماعي 
أكدال،   7 شقة  الثالث  الطابق  زيز 

الرباط.

تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة.

  22.222  : االأتماعي  الرأسمال 

حصة    222 إ 7  مقسم  سرهم 

سرهم    22 فئة  من  اأتماعية 

الشريك  طرف  من  محررة  للواحدة 

الوحيد.

  222 السيد مصطفى ايت أاع 
حصة.

السيد  تعيين  تم   : التسيي2 
مصطفى ايت أاع كمسي2 للشركة. 

ملدة غي2 محدسة.
من  تبتدئ    : االأتماعية  السنة 
سيسم22 من  فاتح يناير وتنتهي في  3 

كل سنة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
واملسجل بالسجل التجاري تحت رقم 

56469  بتاريخ 8 سيسم22  222.
310 P

PROMO DENTAL
SARL AU

الوحيد  الشريك  قرار  بموأب 
لشركة  أكتوبر  222،   25 بتاريخ 
 PROMO DENTAL SARL AU
املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 
  2.222 رأسمالها  وحيد،  بشريك 

سرهم قرروا ما يلي :
للشركة  االأتماعي  املقر  تحويل 
من فرح 98 حساين سال الجديدة إ 7 
تجزئة فرح تجزئة  7 متجر بالطابق 

السفلي.
زياسة في رأسمال الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
26 نوفم22  222، تحت  بسال بتاريخ 

رقم 37898.
311 P

DOMAINE TAHA
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم  قد  8  نوفم22  222، 
املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 
بشريك وحيد والتي تحمل الخصائص 

التالية :
.DOMAINE TAHA : التسمية

الزراعة   : االأتماعي  الهدف 
والزراعة املرتبطة باملاشية.

  22.222  : الشركة  رأسمال 
سرهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

سيدي  تمارة   : االأتماعي  املقر 
يحيى زعي2 سوار والس سالم شرايشرة 

بني عابد.
التسيي2 : ايت هللا طه.

 9 بتاريخ   تم   : القانوني  اإليداع 
سيسم22  222.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
باملحكمة االبتدائية بتمارة 34869 .
312 P

STE ATLAS ACUARISTIC
SARL

املقر االأتماعي : 83  شارع و ي 
العهد مكتب رقم 3  طنجة

تعديل
بموأب قرار الجمع العام لشركة 
اطلس اكوار يستيك ش م م بتاريخ 

5 نوفم22  222، تم تقرير ما يلي :
بعد ان عاين الشركاء أن الشركة 
أصول  وأية  نشاط  أي  لها  يعد  لم 
قرر أن يفسخ الشركة  وال خصوم، 
املذكورة قبل اموان وتم تعيين السيد 
خبي2  فرانسيسكو  سيمون  بربي2و 

مصفيا للشركة.
مقر  تحديد  العام  الجمع  قرر 
  83  : العنوان  نفس  في  التصفية 
رقم  مكتب   NREA العهد  و ي  شارع 

3  طنجة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
نوفم22  222،  بتاريخ  2  بطنجة 

تحت رقم 2265 .
313 P

STE JNANE BOUSKOURA
SARL

املقر االأتماعي : شارع مهاتما غاندي 
إقامة ايمان، الطابق الثاني رقم 24 

طنجة
تعديل

بمقت�سى محضر القرار االستثنائي 
سيسم22    2 بتاريخ  الوحيد  للشركة 
لشركة أنان بوسكورة ش م   22 9

م فقد قرر ما يلي :
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قرر الشريك الوحيد القيام برفع 
ب  يقدر  الذي  الشركة  مال  رأس 
2.222.222 سرهم بزياسة 2.322.222 
سرهم   4.322.222 سرهم لكي يصبح 
 43222 إصدار  طريق  عن  وذلك 
حصة من فئة 22  سرهم لكل واحدة 
كليا  ومحرر  زوجي  عدس  في  صاسرة 
التمتع  يتم  سوف  االكتتاب  عند 
بالحصص الصاسرة من أديد ابتداءا 
من 2  سيسم22  222، تم استيعابها 
مع الحصص القديمة من وأهة نظر 
الحق والواأب وسوف يتم االحتفاظ 

بها من أأل الشركاء الحاليين.
صرح الشريك الوحيد الرفع من 
رأس مال الشركة بقيمة 822.222.  

سرهم بواسطة الحساب الجديد.
صرح الشريك الوحيد الرفع من 
 522.222 بقيمة  الشركة  مال  رأس 
الجاري  الحساب  بواسطة  سرهم 

للشركاء.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بطنجة بتاريخ    يونيو 2222، تحت 

رقم 2475.
314 P

STE PATRICIA FIRST
COMPANY

SARL
املقر االأتماعي : 25 شارع يوسف 
ابن تاشفين الطابق الثاني رقم 23 

طنجة
رقم السجل التجاري : 22229 

  9 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
القانوني  إعداس  تم  نوفم22  222، 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية :
في2ست  باتريسيا   : التسمية 

كومبني.
املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدوسة.
منعش   : االأتماعي  الغرض 

عقاري.
راس املال : حدس في مبلغ 22.222  
حصة من    222 إ 7  سرهم مقسمة 

فئة 22  سرهم لكل واحد منها.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

املقر االأتماعي : 25 شارع يوسف 
 23 الثاني رقم  الطابق  تاشفين  ابن 

طنجة.
الحصص النقدية والعينية.

 52.222 ميكائيل  مورو  السيد 
سرهم ب 522 حصة.

السيدة مورو باتريسياآن 52.222 
سرهم ب 522 حصة.

عين السيد   : امس مسي2 الشركة 
للشركة  وحيد  مسي2  ميكائيل  مورو 

ملدة غي2 محدسة.
قانونا  الشركة  تلتزم  سوف 
تخصها  التي  للعقوس  بالنسبة 
باإلمضاء الوحيد للمسي2 السيد مورو 

ميكائيل.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
نوفم22  222،   29 بتاريخ  بطنجة 

تحت رقم 2442 .
315 P

OLAITAN ORGANIZATION
SARL AU

 29 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
بالرباط قد تم وضع  نوفم22  222، 
تحمل  لشركة  االسا�سي  القانون 

الخصائص التالية :
 OLAITAN  : التسمية 

.ORGANIZATION SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
شريك  ذات  املحدوسة  املسؤولية 

وحيد.
مكتب   : االأتماعي  الهدف 

التصميم واملراأعة والهندسة.
املواس  تسليم  في  املساعدة 
واملعدات في قطاع النقل والخدمات 

اللوأستية والصحة والعقارات.
برامج  مساعدة مديري املشاريع، 

تنفيذ املشاريع في امليدان.
من  الشخصيات  بكبار  الت2حيب 
من  العليا  التنفيذية  امو 7  الدرأة 
و/أو  التجارية  وأهتهم  إ 7  املطار 

السياحية، خدمة ال22يد الفاخر.

املساعدة في توصيل الطروس.

تطوير  است2اتيجيات  تنفيذ 

النقل  قطاعي  في  وامعمال  املشاريع 

واللوأستيات.

املتميزة  املعمارية  الخدمات 

والجدوى، اإلبداع والجوسة والسرعة.

مفاوضات سولية، تجارية.

انشطة افالم وفيديو وتليفزيون.

لل22امج،  والدعم  التدريب 

املشاريع.

سرهم    2.222  : املال  رأس 

  22 22  حصة من فئة  مقسمةإ 7 

عل7  موزعة  الواحدة  للحصة  سرهم 

الشكل التا ي :

السيد تيموتي اولينتون أيستون 

سوسا : 22  حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إ 7   : السنة املالية 

 3 سيسم22 من كل سنة ما عدا السنة 

امو 7 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

رقم  ج  بلوك   : االأتماعي  املقر 

الطابق الثالث سيور الحومر حي   82

يعقوب املنصور الرباط.

اولينتون  تيموتي  السيد   : املسي2 

أيستون سوسا.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

. 56369

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 22287  

بتاريخ فاتح سيسم22  222.

316 P

ARSA NEGOCE
SARL AU

بمقت�سى  عقد عرفي بتاريخ فاتح 

شركة  تسيي2  قرر  نوفم22  222، 

ARSA NEGOCE SARL AU ما يلي :

غلق مسبق للشركة.

تعيين املصفي للشركة.

تعيين مقر التصفية.

املصفية للشركة :

لبنى  عربا  السيدة  تعيين  تم 

كمصفية للشركة.

مقر  تعيين  تم   : التصفية  مقر 

امصيل  بإقامة  للشركة  التصفية 

عمارة 54 شقة 3  عين السبع الدار 

البيضاء.

تم أمام كتابة   : اإليداع القانوني 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بتاريخ فاتح سيسم22  222، 

تحت رقم 822565.

317 P

SANIHOME

SARL AU

تغيي2ات مختلفة
العام  الجمع  مداوالت  إثر  عل7 

27 أكتوبر  االستثنائي املنعقد بتاريخ 

 SMIX  222، قرر مساهموا شركة 

التغيي2ات   ELECTROMENAGER

التالية :

تغيي2 الشكل القانوني : من شركة 

شركة  إ 7  محدوسة  مسؤولية  ذات 

بشريك  محدوسة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

بيع الحصص االأتماعية :

 522 السيد يوسف امبيض يبيع 

حصة يملكها للسيد ايوب املشاط.

التغيي2 في التسيي2.

استقالة  العام  االأتماع  يقبل 

كمسي2  االبيض  يوسف  السيد 

وسون  نهائية  ذمة  إبراء  ويعطيه 

وتعيين  السابقة  إلسارته  تحفظات 

السيد ايوب املشاط كمسي2 للشركة 

لفت2ة غي2 محدسة.

تغيي2 القوانين امساسية للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفم22  222،   29 التجارية بالرباط 

تحت رقم 85 89.

318 P
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 WEBHELP CONTACT

CENTER
SA

السجل التجاري بأكاسير
رقم  22.49

تعيين مفوض قانوني وتغيي2 
متصرف

اإلسارة  مجلس  محضر  بموأب  

والجمع العام للمساهمين املنعقدين 

لشركة  سبتم22  222    2 بتاريخ 

 WEBHELP CONTACT CENTER
 322.222 شركة مساهمة، رأسمالها 

محمد  محج  بأكاسير  ومقرها  سرهم 

الخامس تجزئة فلوريدا، 26 تقرر ما 

يلي :

للسيد  القانوني  التفويض  انهاء 

محمد بوشويرب.

من  سوبار  اوكطاف  السيد  تعيين 

قانوني   كمفوض  فرنسية  أنسية 

للشركة.

محمد  السيد  استقالة  تأكديد 

بوشويرب من مهامه كمتصرف.

لوووين  السيد سيرك فان  تعيين 

كمتصرف  هولندية  أنسية  من 

أديد في الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بأكاسير  التجارية  املحكمة  ضبط 

رقم  تحت  7 سيسم22  222،  بتاريخ 

. 27622

319 P

WEBHELP MARRAKECH
السجل التجاري بمراكش

رقم 5 22.2 

تعيين مسؤول مفوض وتغيي2 
متصرف

اإلسارة  مجلس  محضر  بموأب  

والجمع العام للمساهمين املنعقدين 

لشركة  سبتم22  222    2 بتاريخ 

شركة   WEBHELP MARRAKECH
سرهم   322.222 رأسمالها  مساهمة، 

الحي الصناعي   ،72 ومقرها بمراكش 

سيدي غانم 2  42 تقرر ما يلي :

للسيد  القانوني  التفويض  انهاء 
محمد بوشويرب.

من  سوبار  اوكطاف  السيد  تعيين 
مفوض  كمسؤول  فرنسية  أنسية 

للشركة.
محمد  السيد  استقالة  تأكديد 

بوشويرب من مهامه كمتصرف.
لوووين  السيد سيرك فان  تعيين 
كمتصرف  هولندية  أنسية  من 

أديد في الشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بمراكش  التجارية  املحكمة  ضبط 
تحت رقم  25 نوفم22  222،  بتاريخ 

. 29928
320 P

WEBHELP AGDAIR
SA

السجل التجاري بأكاسير
رقم 33465

تعيين مفوض قانوني وتغيي2 
متصرف

محاضر مجلس اإلسارة  بموأب  
والجمع العام للمساهمين املنعقدين 
لشركة  سبتم22  222    2 بتاريخ 
شركة   WEBHELP AGADIR
سرهم   322.222 رأسمالها  مساهمة، 
ومقرها بأكاسير 5 زنقة امللكة اليزابيت 
الحسن  شارع  الصناعية  املنطقة 

الثاني، مبنى الجوهرة، تقرر ما يلي :
للسيد  القانوني  التفويض  انهاء 

محمد بوشويرب.
من  سوبار  اوكطاف  السيد  تعيين 
قانوني  كمفوض   فرنسية  أنسية 

للشركة.
محمد  السيد  استقالة  تأكديد 

بوشويرب من مهامه كمتصرف.
لوووين  السيد سيرك فان  تعيين 
كمتصرف  هولندية  أنسية  من 

أديد في الشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بأكاسير  التجارية  املحكمة  ضبط 
رقم  تحت  بتاريخ7 سيسم22  222، 

. 2762 
321 P

MEDAX PROFILES
شركة محدوسة املسؤولية

الرأسمال االأتماعي : 22.222  
سرهم

الرقم 32، تجزئة بوريفاج الطابق 
السفلي بوزنيقة

بقرار من الشريك الواحد بتاريخ 
3 نوفم22  222، تقرر ما يلي :

للشركة  املسبقة  التصفية 
املذكورة أعاله.

الطالبي  علي  السيد  تعيين 
كمصفي للشركة املذكورة أعاله.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
ببنسليمان بتاريخ 32 نوفم22  222، 

تحت رقم 638.
322 P

GROUPE   IMMO CKF
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة بشريك وحيد

بمقتض عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
5  نوفم22  222، تم تأسيس شركة 
واحد  بمسؤول  املسؤولية  محدوسة 

باملواصفات التالية :
 GROUPE IMMO  : التسمية 

.CKF SARL AU
تجاري     7 الرقم   : املقر التجاري 

تجزئة العواسي   بوزنيقة.
الهدف التجاري.

منعش عقاري.
  22.222 في  محدس   : الرأسمال 
حصة كما    222 سرهم مقسمة إ 7 

يلي :
  222 الشرقاوي  طامو  السيدة 

حصة.
املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.
طامو  السيدة   : التسيي2 

الشرقاوي.
باملحكمة   : القانوني  اإليداع 
الرقم  تحت  سليمان،  ابن  التجارية 

648 سجل تجاري رقم 7267.
323 P

بوزوغ اتصال ش م م،
تعيني مسري جديد

العامة  الجموع  بمقت�سى 

االستثنائية لشركة بوزوغ اتصال ش 

م م، رأسمالها 22.222  سرهم مقرها 

االأتماعي :  2 مرية 4 العمارة 11/9 

زنقة سمشق املدينة العليا القنيطرة 

موضوع السجل التجاري رقم  2947 

واملنعقدة بتاريخ 4  ماي 4 22 و7  

نوفم22  222،  و5    ،2222 نوفم22 

تم قبول استقالة املسي2ين السابقين 

عبدهللا املعروفي.

السيد كمون قاسم.

السيدة نايت حمو فاطمة.

وعزل املسي2 السابق ميس الحاج 

لحسن  حكم  السيد  وتعيين  محمد 

غي2  ملدة  للشركة  أديدا  مسي2ا 

محدوسة.

بتاريخ القانوني  اإليداع   وتم 

 9 نوفم22  222، تحت رقم  2947 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

فاتح سيسم22  222.

324 P

بوزوغ اتصال ش م م
 تفويت حصص

العامة  الجموع  بمقت�سى 

االستثنائية للشركة بوزوغ اتصال ش 

م م راسمالها : 22.222  سرهم مقرها 
العمارة 11/9 زنقة   4 : رقم  2 مرية 

سمشق املدينة العليا القنيطرة.

رقم  التجاري  السجل  موضوع 

ماي    4 بتاريخ  واملنعقدة   2947 

4 22 و7  نوفم22 2222 و5  نوفم22 

عقد  عل7  املصاسقة  تمت   222 

322 حصة اأتماعية بقيمة  تفويت 

22  سرهم للحصة الواحدة واملؤرخ 

من السيد ميس   22 2 يونيو   22 في 

عبد  السيد  لفائدة  محمد  الحاج 

هللا املعروفي واملصاسقة عل7 تفويت 

 222 محمد  الحاج  ميس  السيد 

سرهم   22 بقيمة  اأتماعية  حصة 
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 للحصة الواحدة، لفائدة السيد عبد 
املالك املعروفي واملصاسقة كذلك عل7 
اأتماعية  حصة   222 تفويت  عقد 
الواحدة  للحصة  سرهم    22 بقيمة 
من   22 3 سيسم22   5 في  واملؤرخ 
لفائدة  املعروفي  املالك  عبد  السيد 
وتمت  املعروفي،  هللا  عبد  السيد 
املصاسقة عل7 تفويت السيد عبد  هللا 
املعروفي 522 حصة اأتماعية بقيمة 
سرهم للحصة الواحدة لفائدة    22
السيد كمون قاسم واملصاسقة عل7 
322 حصة  تفويت عبد هللا املعروفي 
22  سرهم للحصة  اأتماعية بقيمة 
حمو  السيدةنايت  لفائدة  الواحدة 
فاطمة واملصاسقة عل7 تفويت السيد 
حصة   222 املعروفي  املالك  عبد 
22  سرهم للحصة  اأتماعية بقيمة 
نايت حمو  الواحدة لفائدة السيدة 
تفويت  عل7  واملصاسقة  فاطمة 
السيدة نايت حمو فاطمة 522 حصة 
22  سرهم للحصة  اأتماعية بقيمة 
سعد  حكم  السيد  لفائدة  الواحدة 
واملصاسقة عل7 تفويت السيد كمون 
بقمة  اأتماعية  حصة   522 قاسم 
لفائدة  الواحدة  للحصة  22 سرهم 
تمت  كذلك  ريان،  حكم  السيد 
حكم  السيد  تفويت  عل7  املصاسقة 
بقيمة  اأتماعية  حصة   52 سعد 
سرهم للحصة الواحدة لفائدة    22

السيد حكم لحسن.
بتاريخ  القانوني  اإليداع  وتم 
تحت رقم  2947  9 نوفم22  222، 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

فاتح سيسم22  222.
325 P

KGS INDUSTRIE
SARL AU

رأس مالها : 222.222.  سرهم
املقر االأتماعي : تجزئة موريطانيا 

رقم 76 طريق 2   عين السبع
الدار البيضاء

رقم السجل التجاري :  92 22
تفويت حصص وتغيي2 الشكل 

القانوني

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
فوت السيد فخر   ،22 8 يوليو   26
5222 حصة وهي أزء  الدين سعيد 
  2.222 من  املتكونة  حصته  من 
حصة ب 22  سرهم للحصة الواحدة 

لفائدة السيد زغلول عبد العا ي.
6 و7 من  كما تم تعديل الفصول 

القانون امسا�سي للشركة.
 5222 سعيد  الدين  فخر  السيد 

حصة.
 5222 العا ي  عبد  زغلول  السيد 

حصة.
قانون  من    6 الفصل  تعديل 

الشركة واملتعلق باإلمضاء :
قررت الجمعية العامة للشركة   
فيما يخص التعاقدات باإلمضاء من 
أو  سعيد  الدين  فخر  السيد  طرف 

السيد زغلول عبد العا ي.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 
من شركة ذات املسؤولية املحدوسة 
ذات  شركة  إ 7  الوحيد  للشريك 

املسؤولية املحدوسة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

.674546
326 P

KGS INDUSTRIE
SARL AU

رأس مالها : 222.222.  سرهم
املقر االأتماعي : تجزئة موريطانيا 

رقم 76 طريق 2   عين السبع
الدار البيضاء

رقم السجل التجاري :  92 22
تفويت حصص

استقالة وتعيين مسي2
تغيي2 الشكل القانوني للشركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
العام  الجمع  قرر   ،22 8 أبريل    7
من  كل  حصص  تفويت  للشركة 
السيد قرفال عبد الواحد والسيدة 
ايت أزو أمينة حصصهما املتكونة من 
2.222  حصة إ 7 السيد فخر الدين 
سعيد، مع تعديل الفصلين 6 و7 من 

القانون امسا�سي للشركة.

سعيد  الدين  فخر  السيد 

222.222.  سرهم ب 2.222  حصة.

عبد  فرفال  السيد  استقالة 

وتعيين  املسي2  منصب  من  الواحد 

املسي2  سعيد  الدين  فخر  السيد 

الوحيد للشركة مع تعديل الفصلين 

االسا�سي  القانون  من  و6     3

للشركة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 

من شركة ذات املسؤولية املحدوسة 

إ 7 شركة ذات املسؤولية املحدوسة 

للشريك الوحيد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

.22665787

327 P

KGS INDUSTRIE
SARL AU

رأس مالها : 22.222  سرهم

املقر االأتماعي : تجزئة موريطانيا 

رقم 76 طريق 2   عين السبع

الدار البيضاء

رقم السجل التجاري :  92 22

الزياسة في رأس مال الشركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

6  سيسم22 3 22، قرر الجمع العام 

للشركة الزياسة في رأس مال الشركة 

  .222.222 سرهم إ 7    22.222 من 

حصة   9.222 إحداث  مع  سرهم 

أديدة مع تعديل الفصلين 6 و7 من 

القانون امسا�سي للشركة.

الرأسمال الجديد للشركة حدس في 

222.222.  سرهم مقسمة كما يلي :

الواحد  عبد  قرفال  السيد 

622.222 سرهم ب 6222 حصة.

 422.222 امينة  أزو  أي  السيدة 

سرهم ب 4.222 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

.22537883

328 P

KGS INDUSTRIE
SARL AU

رأس مالها : 22.222  سرهم
املقر االأتماعي : حي الفرح الحي 
الصناعي تجزئة رقم 2  املحمدية
رقم السجل التجاري : 73 8

تغيي2 املقر االأتماعي
تفويت حصص

استقالة وتعيين مسي2
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
العام  الجمع  قرر   ،22 2 يونيو   29
للشركة تغيي2 املقر الرئي�سي للشركة 
من حي الفرح الحي الصناعي تجزئة 
رقم 2  املحمدية إ 7 العنوان الجديد 
2   تجزئة  بتجزئة موريطانيا طريق 
البيضاء  الدار  السبع  عين   76 رقم 
القانون  من   4 الفصل  تعديل  مع 

امسا�سي للشركة.
امينة  أزو  أيت  السيد  فوتت 
إ 7  حصة   622 املتكونة من  حصتها 
السيد قرفال عبد الواحد مع تعديل 
الفصلين 6 و7 من القانون امسا�سي 

للشركة.
استقالة السيد أيت أزو امينة من 
منصب املسي2 وتعيين السيد قرفال 
للشركة  الوحيد  الواحد املسي2  عبد 
من  و6     3 الفصلين  تعديل  مع 

القانون امسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

.22357492
329 P

KGS INDUSTRIE
SARL AU

رأس مالها : 22.222  سرهم
املقر االأتماعي : تجزئة نسيم رقم 

 8  حي النسيم الدار البيضاء
رقم السجل التجاري : 88867 

تغيي2 املقر االأتماعي
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
العام  الجمع  قرر   ،2229 ماي   28
للشركة تغيي2 املقر الرئي�سي للشركة 
من تجزئة نسيم رقم  8  حي النسيم 
الجديد  العنوان  إ 7  البيضاء  الدار 
بحي الفرح الحي الصناعي تجزئة رقم 

2  املحمدية مع تعديل الفصل 4 من 

القانون امسا�سي للشركة.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

.3339 9
330 P

KGS INDUSTRIE
SARL

رأس مالها : 22.222  سرهم
املقر االأتماعي : تجزئة نسيم رقم 

 8  حي النسيم الدار البيضاء
تفويت حصص مع استقالة وتعيين 

مسي2
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
2229، فوت السيد حماني  ف22اير   6
يونس كامل حصته املتكونة من 522 
حصة ب 22  سرهم للحصة الواحدة 
لفائدة السيدة أيت أزو أمينة كما تم 
القانون  من  و7   6 الفصول  تعديل 
االسا�سي للشركة مع استقالة السيد 
كمسي2  مهامه  من  يونس  حماني 
أزو  أيت  السيدة  وتعيين  للشركة 

أمينة املسي2ة الوحيدة للشركة.
  222 أمينة  أزو  ايت  السيدة 

حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

.328232
331 P

 STE BOURHANEM
GARDIENNAGE

SARL
AU CAPITAL DE 99.000 DH
 SIEGE SOCIAL : N°87 LOT

ENNAKHIL ERFOUD
الغي2  العام  الجمع  بمقت�سى 
سيسم22   25 بتاريخ  املنعقد  العاسي 
بوغانم  الشركة  مسي2  قرر   ،22 7

كرسيناج ذ م م ما يلي :
عبد  بوغانم  السيد  تعيين  تم 
بوغانم  لشركة  مصفي  الكريم 
كرسيناج ذ م م والذي سيباشر مهامه 
طبقا للنظام امسا�سي للشركة ابتداء 

من هذا اليوم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 9  يناير 

7 22، تحت رقم 2017/33.
332 P

 STE FILALIA DE
TRANSPORT TOURISTIQUE

SARL
AU CAPITAL DE 100.000 DH
 SIEGE SOCIAL : N°470 HAY

SALAM  ERFOUS BP 140
الغي2  العام  الجمع  بمقت�سى 
سيسم22    2 بتاريخ  املنعقد  العاسي 
الفاللية  الشركة  مسي2  قرر   ،22 9

لنقل السياحي  ذ م م ما يلي :
تم تعيين السيد أوخي زايد مصفي 
لشركة الفاللية لنقل السياحي ذ م م 
للنظام  والذي سيباشر مهامه طبقا 
هذا  من  ابتداء  للشركة  امسا�سي 

اليوم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 07/23، 

تحت رقم 2020/154.
333 P

STE OFFISUP
SARL

شركة ذات مسؤولية محدوسة
تاسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ 
القانون  وضع  تم  نون22  222،   9
املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 
ذات  وحيد  بشريك  املحدوسة 

الخصائص التالية :
 STE  : االأتماعية  التسمية 

.OFFISUP SARL
تاأر   : االأتماعي  الهدف 
مستلزمات املكاتب ومعدات املكاتب 

االتصال والتصميم والطباعة.
موالي  زنقة   : االأتماعي  املقر 
 8 32 شقة رقم  احمد لوكيلي عمارة 

حسان الرباط.
املدة االأتماعية : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تاسيسها.

  22.222  : االأتماعي  الراسمال 

حصة من    222 سرهم موزعة عل7 

سرهم للحصة وزعت كما    22 فئة 

يلي :

 522  .. بوملوي  لطفي  السيد 

حصة.

 522  .. البوركي  ابراهيم  السيد 

حصة.

السنة االأتماعية : تبدأ من فاتح 

يناير ا 7  3 سيسم22 من كل سنة.

بوملوي  لطفي  السيد   : التسيي2 

مسي2ان  البوركي  ابراهيم  والسيد 

للشركة ملدة غي2 محدوسة.

التجاري  بالسجل  االيداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالرباط بتاريخ 7 سيسم22 222، تحت 

رقم   564 .

334 P

STE BOURKI OFFICE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدوسة

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ 

القانون  وضع  تم  نون22  222،   9

املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 

ذات  وحيد  بشريك  املحدوسة 

الخصائص التالية :

 STE  : االأتماعية  التسمية 

.BOURKI OFFICE SARL

أأهزة  تاأر    : الهدف االأتماعي 

كمبيوتر.

موالي  زنقة   : االأتماعي  املقر 

 8 32 شقة رقم  احمد لوكيلي عمارة 

حسان الرباط.

املدة االأتماعية : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تاسيسها.

  22.222  : االأتماعي  الراسمال 

حصة من    222 سرهم موزعة عل7 

سرهم للحصة وزعت كما    22 فئة 

يلي :

 522  .. بوملوي  لطفي  السيد 
حصة.

 522  .. البوركي  ابراهيم  السيد 
حصة.

السنة االأتماعية : تبدأ من فاتح 
يناير ا 7  3 سيسم22 من كل سنة.

بوملوي  لطفي  السيد   : التسيي2 
مسي2ان  البوركي  ابراهيم  والسيد 

للشركة ملدة غي2 محدوسة.
التجاري  بالسجل  االيداع  تم 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالرباط بتاريخ 8 سيسم22 222، تحت 

رقم 56459 .
335 P

STE CONTITECH MAROC
شركة ذات مسؤولية محدوسة

راسمالها : 22.832.222  سرهم
مقرها االأتماعي : زنيث ملينيوم 

عمارة   تجزئة التوفيق، الطابق 4 
سيدي معروف الدارالبيضاء
السجل التجاري :  32326 

الدارالبيضاء
رقم التعريف الضريبي: 7 658 5 

العاسي  العام  الجمع  بموأب 
فان شركاء   ،22 6 مارس  بتاريخ  2 

شركة CONTITECH MAROC قد :
السيد  باستقالة  علما  أحاطوا 
كمسي2  واليته  من  سبيل  بيت2  كلوز 
في  التنفيذ  حيز  تدخل  التي  للشركة 

نهاية االأتماع العام العاسي.
، ليحل محل السيد  قرروا تعيين 
كلوز بيت2 سبيل، كمسي2ين مشاركين، 

ملدة 3 سنوات، بأثر فوري : 
مواليد  3  بنعلي،  ايمن  السيد 
تون�سي الجنسية،   ، 984 أغسطس 
 ،4 سكن انفا   59 مقيم في سوبلكس 
أواز  حامل   ، الجديدة  كاليفورنيا 

.W3497 4 السفر رقم
باكينهوس،  أندرياس  السيد 
املاني   ، 972 يوليو    25 مواليد  
الجنسية،  مقيم في إم صتيينبي2ع   ، 
حامل  أملانيا،  حارستيدت   2 44 

.C4V6J57W6 أواز السفر رقم
336 P
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 STE ASSISTANCE ANAB
SARL

بتاريخ املمضية  للعقوس   طبقا 
 3  أكتوبر  222، تم تحرير القانون 
الخصائص  ذات  لشركة  امسا�سي 
أكتوبر  بتاريخ  2  واملسجلة  التالية 

.222 
ذات  شركة   : القانونية  الصفة  

املسؤولية املحدوسة بشريك وحيد.
الهدف االأتماعي : خبي2 في تسوية 

املطالبات في مجال التأمين.
سرهم    22.222  : الراسمال 
فئة  من  حصة    222 ا 7  مقسمة 

22  سرهم للحصة.
املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيس 

النهائي.
من فاتح يناير ا 7   : السنة املالية 
 3 سيسم22 من كل سنة ماعدا السنة 

االو 7 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
الحمراء  الدار   : االأتماعي  املقر 

زنقة انزكان رقم 45 سال.
التسيي2 : السيد عبد املالك شكور 

مسي2 وحيد للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
بسال،  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.34973
337 P

STE VEGACHIMIE
شركة ذات مسؤولية محدوسة

راسمالها : 22.222  سرهم
مقرها االأتماعي : 38 ممر امليليا 

اولجا 2 الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم : 42653  

الدارالبيضاء
من  م22م  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
موثق  رويبح،  هشام  االستاذ  طرف 
أكتوبر   28 بتاريخ  بالدارالبيضاء، 
نون22   2  222، سجل بالدارالبيضاء 
التسجيل،  عالمات  تحت   ،222 
1335-0044785- االيداع  سجل 
فاطمة  السيدة  فوتت   ،222 
بنعطيبة كافة الحصص االأتماعية 
شركة من  لها  العائدة   252

راسمالها  ش.م.م.،   VEGACHIMIE  
االأتماعي  مقرها  سرهم،    22.222
ممر امليليا اولجا   38 بالدارالبيضاء، 
بالسجل  املقيدة  الدارالبيضاء،   2
رقم  تحت  بالدارالبيضاء  التجاري 
الوحيد  شريكها  لصالح   ، 42653

السيد عثمان الكثي2ي االسري�سي.
عثمان  السيد  بذلك  ويصبح 
الوحيد  املالك  االسري�سي  الكثي2ي 
لكافة الحصص االأتماعية للشركة، 
 VEGACHIMIE الشركة  باتت  وبهذا 
مسؤولية  ذات  شركة  ش.م.م. 

محدوسة بشريك وحيد.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
  2 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

نون22  222، تحت رقم 799726.
338 P

 STE ATLAS HOTELS ET
RESORTS

شركة  مساهمة
راسمالها : 28.322.222 سرهم

مقرها االأتماعي : مطار 
الدارالبيضاء أنفا الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم :  4632  
الدارالبيضاء

استقالة متصرفين
 وتعيين متصرف أديد

الجمعية  مداوالت  بمقت�سى 
أبريل   32 بتاريخ  العاسية  العامة 
منصب  شغور  تسجيل  تم   ،222 
بصفتها  لقاللش  حبيبة  السيدة 
تعيين السيد ياسين براسة  متصرفة، 
السيدة  عوض  متصرف  بصفته 

حبيبة لقاللش.
انعقاس  عند  مهامه  مدة  تنتهي 
في  ستبث  التي  العامة  الجمعية 
حسابات السنة املالية املنتهية في  3 

أكتوبر 2223.
تسجيل استقالة كل من الساسة 
من  عمري  وحسن  بنشقرون  كريم 
 32 من  مهامهما كمتصرفين ابتداء  
تعيين  عدم  وتقرر  ابريل  222، 

متصرفين عوضا لهما.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

8 سيسم22  التجارية بالدارالبيضاء في 

 222، تحت رقم 823675.
من أأل التخليص والنشر

مجلس االسارة

339 P

STE ATLAS MULTISERVICES
شركة  مساهمة

راسمالها : 5.222.222 سرهم

مقرها االأتماعي : محور شارع سو 

كونسطانتينوبول وقوام الدين 

الطاو�سي الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم :  5 62 

الدارالبيضاء

تعيين مدير عام أديد
بمقت�سى مداوالت مجلس اإلسارة 

بتاريخ فاتح نون22  222، تم :

حسن  السيد  استقالة  تسجيل   
عمري من مهامه كمدير عام وتقرر 

بنعيا�سي  القاسر  عبد  السيد  تعيين 

الجديد  العام  املدير  العلمي بصفته 

عوض السيد حسن عمري املستقيل.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

8 سيسم22  التجارية بالدارالبيضاء في 

 222، تحت رقم 823674.
من أأل التخليص والنشر

مجلس االسارة

340 P

 STE HYTECH

AMEUBLEMENT
اعالن

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط، قد تم وضع  نون22  222   5

تحمل  لشركة  االسا�سي  القانون 

الخصائص التالية :

 STE HYTECH  : التسمية 

.AMEUBLEMENT

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدوسة بشريك وحيد.

أشغال   : االأتماعي  الهدف 

التجارة العامة وصنع وبيع  النجاسة، 

أميع انواع املفروشات املنزلية.

راسمال : 22.222  سرهم مقسمة 

22  سرهم  222  حصة من فئة  ا 7 

للحصة الواحدة مقسمة كما يلي :

  222 اوفقي2  نايت  عمر  السيد 

حصة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

من فاتح يناير ا 7   : السنة املالية 

 3 سيسم22 من كل سنة ماعدا السنة 

االو 7 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
زنقة    42  : االأتماعي  املقر 

العندليب حي كريمة سال.

التسيي2 : عمر نايت اوفقي2.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت  سيسم22  222،   2 بسال بتاريخ 
رقم 228 .

341 P

STE BIOSTUFF
SARL

اعالن
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد تم  بالقنيطرة،  أكتوبر  222    3

وضع القانون االسا�سي لشركة تحمل 

الخصائص التالية :

.STE BIOSTUFF : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدوسة.

التسيي2   : االأتماعي  الهدف 

واالستغالل الفالحي، التجارة العامة 

االستي2اس وتصدير.
راسمال : 22.222  سرهم مقسمة 

22  سرهم  222  حصة من فئة  ا 7 

للحصة الواحدة مقسمة كما يلي :

السيد حمزة الصغي2 522 حصة.

الصغي2  يوسف  احمد  السيد 

522 حصة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

من فاتح يناير ا 7   : السنة املالية 

 3 سيسم22 من كل سنة ماعدا السنة 

االو 7 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
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انوال  زنقة   23  : املقر االأتماعي 

اقامة فلوري    مكتب رقم 4 ميموزا 

القنيطرة..

التسيي2 : حمزة الصغي2.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

سيسم22  222،   7 بالقنيطرة بتاريخ 

تحت رقم 5827.

342 P

STE SMAGL-TACT
SARL

اعالن
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2 سيسم22 222 بسال، قد تم وضع 

تحمل  لشركة  االسا�سي  القانون 

الخصائص التالية :

 STE SMAGL-TACT  : التسمية 

.SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدوسة.

استغالل   : االأتماعي  الهدف 

املقهى واملطعم.

كراء قاعات الحفالت.

خدمات سياحية متعدسة.
راسمال : 22.222  سرهم مقسمة 

22  سرهم  222  حصة من فئة  ا 7 

للحصة الواحدة مقسمة كما يلي :

  22 االشهب  الدين  نور  السيد 

حصة.

  22 الوريا�سي  ربيعة  السيدة 

حصة.

السيدة ريم االشهب 422 حصة.

 422 االشهب  نرمين  السيدة 

حصة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

من فاتح يناير ا 7   : السنة املالية 

 3 سيسم22 من كل سنة ماعدا السنة 

االو 7 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

عرسة  تجزئة    : االأتماعي  املقر 

املهدية  طريق   741-740 رقم  سال 

سال.

التسيي2 : السيدة نرمين االشهب.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   ،22 9 يوليو    7 بسال بتاريخ 

رقم  3232.

343

 STE GROUPE FAUBOURG

MAROC

شركة ذات مسؤولية محدوسة

بشريك  وحيد

تاسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ 2  نون22  222، قد تم تاسيس 

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

شريك وحيد باملميزات التالية :

 GROUPE  : التسمية 

.FAUBOURG MAROC

اسارة   : االأتماعي  الهدف 

االستثمارات في اسهم الشركات.

في  حدس   : الشركة  راسمال 

 4222 ا 7  موزعة  سرهم   422.222

سرهم،    22 حصة اأتماعية بقيمة 

واسناسها  باكملها  تحريرها  تم  قد 

 FAUBOURG CONSEIL لشركة 

.SAS

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

االو 7  السنة  ماعدا  سيسم22  ا 7  3 

تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شارع    5  : االأتماعي  املقر 

االبطال شقة رقم 4 اكدال الرباط.

من  الشركة  تسي2   : التسيي2 

طرف السيد كريم ضيفليام الحامل 

 A83 998 رقم  الوطنية  لبطاقة 

وذلك ملدة غي2 محدوسة.

رقم التسجيل باملحكمة التجارية 

بالرباط 56495 .
مقتطف من األ االشهار

344 P

STE ALCO INTERIORS
شركة ذات مسؤولية محدوسة

بشريك وحيد
تاسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ 5  نون22  222، قد تم تاسيس 
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

شريك وحيد باملميزات التالية :
 STE ALCO  : التسمية 

.INTERIORS
البناء   : االأتماعي  الهدف 

واالشغال العامة.
في  حدس   : الشركة  راسمال 
  22 ا 7  موزعة  سرهم    2.222
سرهم،    22 حصة اأتماعية بقيمة 
واسناسها  باكملها  تحريرها  تم  قد 
 MOOLIYIL CHETTOOR لشركة  

.DHEERAJ
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
االو 7  السنة  ماعدا  سيسم22  ا 7  3 

تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شارع    5  : االأتماعي  املقر 

االبطال شقة رقم 4 اكدال الرباط.
: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 
 MOOLIYIL CHETTOOR السيد  
الحامل لبطاقة الوطنية   DHEERAJ
غي2  ملدة  وذلك   T2667792 رقم 

محدوسة.
رقم التسجيل باملحكمة التجارية 

بالرباط :  56493 .
مقتطف من األ االشهار

345 P

 STE COMPTOIR
MAROCAIN DES EPICES

SARL AU
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تاسيس  تم  قد  نون22  222،   23
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
 STE COMPTOIR  الشريك الوحيد
 MAROCAIN DES EPICES SARL

.AU

في  التجارة   : االأتماعي  الهدف 

التوابل والفواكه الجافة.

راسمال الشركة : 22.222  سرهم 

فئة  من  حصة    222 ا 7  مقسمة 

22  سرهم للحصة الواحدة.

العمري صالح .. 222  حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير ا 7   : السنة املالية 

 3 سيسم22 من كل سنة ماعدا السنة 

االو 7 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

رقم   ،32 عمارة   : املقر االأتماعي 

8، شارع موالي احمد لوكيلي حسان 

الرباط.

املسي2 : العمري صالح.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

56453  الرباط.

346 P

STE AUTO BTS

SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 46 AV OQBA

 1ER ETAGE APPTN°2 AGDAL

RABAT

RC N° : 142617

الغي2  العام  الجمع  بمقت�سى 

اكتوبر   4 بتاريخ  املنعقد  العاسي 

 222، تقرر حل الشركة.

حمداوي  اسريس  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

شارع   46  : الشركة  تصفية  مقر 

اكدال   2 رقم  االول  الطابق  عقبة 

الرباط.

رقم  تحت  القانوني  االيداع  تم 

نون22  222،   29 بتاريخ    22. 32

لدى املحكمة التجارية بالرباط.

347 P
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 STE ZIAD FER INOX
 SARL

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : N°259 LOT

 FATH RUE AMHALA LAAYAYDA
SALE

RC N° : 23.919
الغي2  العام  الجمع  بمقت�سى 
سيسم22    2 بتاريخ  املنعقد  العاسي 

2222، تقرر حل الشركة.
تعيين السيد محمد بها ي  كمصفي 

للشركة.
مقر تصفية الشركة : 259 تجزئة 

الفتح زنقة امهلة لعيايدة سال.
رقم  تحت  القانوني  االيداع  تم 
33.968 بتاريخ 4  يناير  222، لدى 

املحكمة االبتدائية بسال.
348 P

STE LYAZPARA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدوسة
راسمالها : 22.222  سرهم

مقرها االأتماعي : رقم 2 شارع 
محمد الساسس ميدلت

السجل التجاري رقم : 2993 ميدلت
تاسيس شركة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
التاسي�سي بتاريخ 5 اكتوبر  222، تم 
احداث النظام االسا�سي لشركة ذات 

املواصفات التالية :
 STE بارا  لياز  شركة   : التسمية 

.LYAZPARA SARL
واالسوات  االأهزة  بيع   : الهدف 

الطبية والشبه الطيبة.
الراسمال : 22.222  سرهم.

الشركاء : 
اليزامي طارق ...  5222 سرهم.

طارق  اليزامي  بيهولدينغ  شركة 
95.222 سرهم.

: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 
السيد اليزامي طارق.

شارع   2 رقم   : االأتماعي  املقر 
محمد الساسس ميدلت.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بميدلت 

رقم  تحت  نون22  222،   32 بتاريخ 

.2021/329
ملخص قصد النشر

املسي2

349 P

STE LOCATION FOUADI
SARL

شركة ذات مسؤولية محدوسة

راسمالها : 22.222  سرهم

مقرها االأتماعي : 4  شارع الشريف 

االسري�سي حي الرياض ميدلت

السجل التجاري رقم : 2979 ميدلت

تاسيس شركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

تم  أبريل  222،   6 التاسي�سي بتاريخ 

احداث النظام االسا�سي لشركة ذات 

املواصفات التالية :

لوكاسيون  شركة   : التسمية 

 STE LOCATION FOUADI فؤاسي 

.SARL

بدون  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.

الراسمال : 22.222  سرهم.

الشركاء : فؤاسي منعم .. 52.222 

سرهم

فؤاسي موالي اسماعيل  52.222 

سرهم.

: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

السيد فؤاسي منعم.

شارع    4  : االأتماعي  املقر 

الرياض  حي  االسري�سي  الشريف 

ميدلت.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بميدلت 

رقم  تحت  نون22  222،   23 بتاريخ 

.2021/317
ملخص قصد النشر 

املسي2

350 P

 STE MEHDI NOUR CARS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدوسة
راسمالها : 22.222  سرهم

مقرها االأتماعي : 9 مكرر ساحة 

املحكمة ميدلت

السجل التجاري رقم : 2995 ميدلت

تاسيس شركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

التاسي�سي بتاريخ 32 يونيو  222، تم 

احداث النظام االسا�سي لشركة ذات 

املواصفات التالية :

كار  نور  شركة مهدي   : التسمية 

.STE MEHDI NOUR CARS SARL
بدون  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.

الراسمال : 22.222  سرهم.

الشركاء :

املهدي طاروق  .. 52.222 سرهم

نور الدين طاروق  52.222 سرهم.

: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

السيد املهدي طاروق.
مكرر   9 رقم   : االأتماعي  املقر 

ساحة املحكمة  ميدلت.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بميدلت 

رقم  تحت  نون22  222،   32 بتاريخ 

.2021/330
ملخص قصد النشر 

املسي2

351 P

STE DILOGIC
SARL

شركة ذات مسؤولية محدوسة

السجل التجاري رقم : 328743

الدارالبيضاء

تعديالت تصفية الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

أكتوبر    2 في  املؤرخ  العاسي  الغي2 

 222 تقرر ما يلي :

الهاسي  عبد  السيد  مهام  انهاء 

فنان كمسي2 وحيد وتعيينه كمصفي 

للشركة.

الشركة  تصفية  مقر  حدس 
398 شارع محمد  بالدارالبيضاء رقم 

الخامس الدور الرابع رقم 8.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجارة  املحكمة  لدى  الضبط 
سيسم22   8 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

 222، تحت رقم 823592.
من أأل االشعار 

املصفي

352 P

STE PINAGRI
SARL  AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة
بشريك وحيد

السجل التجاري رقم :  48553
الدارالبيضاء

تعديالت تصفية الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
أكتوبر   6 في  املؤرخ  العاسي  الغي2 

 222 تقرر ما يلي :
حل الشركة وتصفيتها.

الهاسي  عبد  السيد  مهام  انهاء 
فنان كمسي2 وحيد وتعيينه كمصفي 

للشركة.
الشركة  تصفية  مقر  حدس 
عبد  شارع   222 رقم  بالدارالبيضاء 

املومن رقم 5 الدور االر�سي.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
سيسم22   7 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

 222، تحت رقم 823392.
من أأل االشعار

املصفي

353 P

STE RIGHTAGRI
  SARL

شركة ذات مسؤولية محدوسة
السجل التجاري رقم : 485535

الدارالبيضاء
تعديالت قانونية

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
أبريل   32 في  املؤرخ  العاسي  الغي2 

 222 تقرر ما يلي :
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أديد  شريك  عل7  املوافقة 
للشركة.

522 حصة من أسهم السيد  بيع 
عبد  السيد  لفائدة  ملريدي  عصام 

الهاسي فنان.
القانون  من   9 املاسة  تغيي2 

االسا�سي.
ملريدي  عصام  السيد  تسمية 
والسيد عبد الهاسي فنان كمسي2ين 
للشركة مع التوقيع املنفصل ملدة غي2 

محدوسة.
القانون  من   7 املاسة  تغيي2 

االسا�سي.
تحول الشكل القانوني للشركة ا 7 

شركة ذات مسؤولية محدوسة.
تحيين القانون االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم   
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
سيسم22   8 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

 222، تحت رقم  82359.
للمسي2ين

354 P

STE RIVERCONSULT
SARL AU

السجل التجاري رقم : 252323
الدارالبيضاء

تعديالت قانونية
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
نون22     6 في  املؤرخ  العاسي  الغي2 

 222 تقرر ما يلي :
أديد  شريك  عل7  املوافقة 

للشركة.
522 حصة من أسهم السيد  بيع 
هشام  السيد  لفائدة  السلمي  نس 

فزازي.
القانون  من   7 املاسة  تغيي2 

االسا�سي.
للشركة  القانوني  الشكل  تحول 
محدوسة  مسؤولية  ذات  شركة  ا 7 

بشريك وحيد.
تحيين القانون االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم   
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
سيسم22   6 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

 222، تحت رقم 823263.
املسي2 الوحيد

355 P

STE KILMIEVENT
 SARL

راسمالها : 22.222  سرهم
تاسيس شركة

في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم  نون22  222،   3
ذات املسؤولية املحدوسة التي تحمل 

الخصائص التالية :
.STE KILMIEVENT  : التسمية

تنظيم   : االأتماعي  الهدف 
املعارض التجارية واملؤتمرات.

حسن  شارع   : االأتماعي  املقر 
الثاني زاوية   ملتقى اكزوبري قديس 

وشارع عالل الفا�سي الدارالبيضاء.
املدة االأتماعية : 99 سنة.

حدس   : االأتماعي  الراسمال 
راسمال االأتماعي في مبلغ 22.222  
حصة    222 ا 7  مقسمة  سرهم 
سرهم    22 فئة  من  اأتماعية 
للواحدة موزعة عل7 الشركاء كالتا ي :
 OPC CONSULTING شركة 

SERVICE تمتلك 252 حصة.
 ATHLETICS EVENTS شركة 

تمتلك 252 حصة.
 252 تمتلك   PLAY ADS شركة 

حصة.
 252 الخليل  االله  عبد  السيد 

حصة.
الخليل  االله  عبد  السيد  تعيين 
غي2  ملدة  للشركة  وحيد  كمدير 

محدوسة.
تم االيداع القانوني والتسجيل في 
السجل التجاري بكتابة الضبط لدى 
بالدارالبيضاء،  التجارية  املحكمة 
 82 273 الخاصة  رقم  تحت 

و5 5232 بتاريخ 22 نون22  222.
املسي2 الوحيد

356 P

STE KILMIORG
 SARL

راسمالها : 22.222  سرهم
تاسيس شركة

في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس شركة  نون22  222،    5
ذات املسؤولية املحدوسة التي تحمل 

الخصائص التالية :

.STE KILMIORG  : التسمية

تنظيم   : االأتماعي  الهدف 

املعارض التجارية واملؤتمرات.

حسن  شارع   : االأتماعي  املقر 

الثاني زاوية   ملتقى اكزوبري قديس 

وشارع عالل الفا�سي الدارالبيضاء.

املدة االأتماعية : 99 سنة.

حدس   : االأتماعي  الراسمال 
راسمال االأتماعي في مبلغ 22.222  

حصة    222 ا 7  مقسمة  سرهم 

سرهم    22 فئة  من  اأتماعية 

للواحدة موزعة عل7 الشركاء كالتا ي :

شركة HALF PROD تمتلك 375 

حصة.

 375 تمتلك   PLANTAGRI شركة 

حصة.

 252 الخليل  االله  عبد  السيد 

حصة.

الخليل  االله  عبد  السيد  تعيين 

غي2  ملدة  للشركة  وحيد  كمدير 

محدوسة.

تم االيداع القانوني والتسجيل في 

السجل التجاري بكتابة الضبط لدى 

بالدارالبيضاء،  التجارية  املحكمة 

 8227 6 الخاصة  االرقام  تحت 

سيسم22  فاتح  بتاريخ  و524395 

.222 
املسي2 الوحيد

357 P

 STE IBRIGHT TECH

CONSULTING
SARL  AU 

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 48 AV FAL

 OULED  OUMEIR AGDAL

RABAT

RC N° : 156463 RABAT

تأسيس
في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  اعداس  تم  نون22  222،   8

مسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
أي   : تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

برايت تيك كونسيلتينغ.
غرض الشركة : بايجاز استشارات 

االسارة واستشارات الكمبيوتر.
فال  شارع   48  : االأتماعي  املقر 

ولد عمي2 اكدال الرباط 222  .
أألها  من  تأسست    التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
  22.222  : مبلغ راسمال الشركة 

سرهم مقسم كالتا ي :
  222 اللوي  عبد  ايوب  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  االسماء 

وصفات ومواطن الشركاء:
مغربي  اللوي  عبد  ايوب  السيد 
يوليو   32 بتاريخ  مزساس  الجنسية، 
التعريف  للبطاقة  الحامل   ، 992
الساكن   ،FG 2265 رقم  الوطنية 
حي  الخطابي  الكريم  عبد  بمدرسة 

الغزا ي تمارة 2.222  تمارة.
والعائلية  الشخصية  االسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة :
مغربي  اللوي  عبد  ايوب  السيد 
يوليو   32 بتاريخ  مزساس  الجنسية، 
التعريف  للبطاقة  الحامل   ، 992
الساكن   ،FG 2265 رقم  الوطنية 
حي  الخطابي  الكريم  عبد  بمدرسة 

الغزا ي تمارة 2.222  تمارة.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
سيسم22   8 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
رقم   ،  288 رقم  تحت   ،222 
التقييد في السجل التجاري 56463 .
358 P

STE BELLA TIME
SARL

شركة ذات مسؤولية محدوسة
راسمالها : 22.222  سرهم

مقرها االأتماعي : 59 شارع موالي 
عبد العزيز اقامة موالي عبد العزيز 

مكتب رقم 4 القنيطرة
تاسيس شركة
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مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانون االسا�سي 

املحدوسة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :

 STE BELLE TIME  : التسمية 

.SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدوسة.

موالي  شارع   : االأتماعي  املقر 

عبد العزيز اقامة موالي عبد العزيز 

مكتب رقم 4 القنيطرة.

اسارة  مقاول   : الشركة  موضوع 

العمليات الزراعية.
راسمال  حدس   : الشركة  راسمال 

سرهم    22.222 مبلغ  في  الشركة 

اأتماعية  حصة    22 ا 7  مقسمة 

سرهم للواحدة محررة    22 من فئة 

بكاملها مكتتبة وموزعة عل7 الشركاء 

كالتا ي :

  222 بلمقيصية  حاتم  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند ا 7 السيد حاتم   : التسيي2 

بلمقيصية.

من فاتح يناير ا 7   : السنة املالية 

 3 سيسم22 من كل سنة.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 95 63 بتاريخ 6  نون22  222.

359 P

STE BEST FRIN
SARL

شركة ذات مسؤولية محدوسة
راسمالها : 22.222  سرهم

مقرها االأتماعي : 3  شارع احمد 
املجاطي اقامة الب الطابق االول 

رقم 8 الدارالبيضاء 22222

تاسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانون االسا�سي 

املحدوسة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :

 STE BEST FRIN  : التسمية 

.SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدوسة.

احمد  شارع   3  : االأتماعي  املقر 

املجاطي اقامة الب الطابق االول رقم 

8 الدارالبيضاء 22222.

موضوع الشركة : التجارة.
راسمال  حدس   : الشركة  راسمال 

سرهم    22.222 مبلغ  في  الشركة 

اأتماعية  حصة    22 ا 7  مقسمة 

سرهم للواحدة محررة    22 من فئة 

بكاملها مكتتبة وموزعة عل7 الشركاء 

كالتا ي :

  222 سلوى  رشيد  السيدة 

حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيي2 : أسند ا 7 السيدة رشيد 

سلوى.

من فاتح يناير ا 7   : السنة املالية 

 3 سيسم22 من كل سنة.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 95 63 بتاريخ 6  نون22  222.

360 P

STE JARDIN D'EVEIL
SARL AU  

شركة ذات مسؤولية محدوسة

بشريك وحيد
راسمالها : 52.222 سرهم

مقرها االأتماعي : 23 شارع انوال 

اقامة فلوري   ، مكتب رقم 4 

ميموزا القنيطرة

تاسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانون االسا�سي 

املحدوسة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 STE JARDIN D’EVEIL : التسمية

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدوسة.

23 شارع انوال   : املقر االأتماعي 

 4 رقم  مكتب  فلوري   ،  اقامة 

ميموزا القنيطرة.

موضوع الشركة : روض االطفال.
راسمال  حدس   : الشركة  راسمال 

الشركة في مبلغ 52.22 سرهم مقسمة 

فئة  من  اأتماعية  حصة   522 ا 7 

بكاملها  محررة  للواحدة  سرهم    22

مكتتبة وموزعة عل7 الشركاء كالتا ي :

 OUAKKAS MYRIAME السيدة

522 حصة.

املدة : 99 سنة.

السيدة  إ 7  أسند   : التسيي2 

لحاملة   OUAKKAS MYRIAME

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.CD 45973
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

2 سيسم22  222 تحت رقم  6342.

361 P

STE AISSA OU ALI SAKAN
SARL

شركة ذات مسؤولية محدوسة
راسمالها : 22.222  سرهم

مقرها االأتماعي :   بلوك س املغرب 

العربي القنيطرة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانون االسا�سي 

املحدوسة  املسؤولية  ذات  لشركة 

لتكون خاصيتها كالتا ي :

سكن  وعلي  عي�سى   : التسمية 

ش.م.م.

الهدف : منعش عقاري.

املقر االأتماعي :   بلوك س املغرب 

العربي القنيطرة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجيل النهائي بالسجل التجاري.

الشركاء : 

السيد محسن ملسيح.

السيدة عي�سى وعلي فاطمة.

السيدة نبيلة اسماعيلي محمدي.

السنة االأتماعية : من فاتح يناير 

ا 7  3 سيسم22.

محسن  السيد  عين   : التسيي2 

ملسيح كمسي2 للشركة.

قد تم تسجيل الشركة بالسجل 

الضبط  كتابة  لدى  التجاري 

باملحكمة االبتدائية بالقينطرة بتاريخ 

8 سيسم22  222، تحت رقم 63475.

362 P

 STE STUDIO SOUIZI

ARCHITECTURE & DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدوسة

بشريك وحيد

راسمالها : 22.222  سرهم

مقرها االأتماعي : زاوية زنقة 

محمد غرنيط وشارع احمد شوقي 

اقامة الليمون 2 بلوك ب مكتب 2 

القنيطرة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

ماي  يوم  2  املنعقد  االستثنائي 

 222، قرر الشريك الوحيد للشركة 

«ستوسيو  املحدوسة  املسؤولية  ذات 

سويزي ار شتكتي2 وسيزاين» راسمالها 

مقرها  والكائن  سرهم    22.222

زنقة  زاوية  بالقنيطرة  االأتماعي 

شوقي  احمد  وشارع  غرنيط  محمد 

اقامة الليمون 2 بلوك ب مكتب 2 :

للشركة  االأتماعي  املقر  تنقيل 

زنقة انوال اقامة فلوري      23 من 

ميموزا القنيطرة ا 7 زاوية   4 مكتب 

احمد  وشارع  غرنيط  محمد  زنقة 

ب  بلوك   2 الليمون  اقامة  شوقي 

مكتب 2 القنيطرة.

عل7 اثر ما سبق تم تعديل الفصل 

4 من القانون االسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

ماي  222،   32 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 85425.

363 P
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STE NAJLAE LILISKAN
شركة ذات مسؤولية محدوسة

بشريك وحيد
راسمالها : 22.222  سرهم

مقرها االأتماعي : 22  شارع موالي 

عبد العزيز، مكتب رقم 2، اقامة 

ندى القنيطرة

السجل التجاري رقم : 62899

تعيين مسي2ة أديدة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ  بالقنيطرة  العاسي  الغي2 

 NAJLAE لشركة  نون22  222   29

شركة ذات املسؤولية   ،  LILSKANE

بشريك حيد تقرر ما يلي :

 GHRAIDA قبول استقالة السيد

تسيي2  مهام  من    MOHAMED

الشركة.

 LAHRACH السيدة  تعيين 

الشركة  أديدة  مسي2ة   ،NAJLAE

.NAJLAE LILISKANE SARL AU
القانون  من    4 الفصل  تغيي2 

االسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

بتاريخ بالقنيطرة   االبتدائية 

 6 سيسم22  222، تحت رقم 89284.

364 P

 CENTRE D'AFFAIRES

 RAYHANE
شركة ذات مسؤولية محدوسة

بشريك وحيد
راسمالها : 22.222  سرهم

مقرها االأتماعي : الطابق االر�سي 

متجر رقم 6 ، زنقة محمد 

الحنصا ي، اقامة ريان القنيطرة

تاسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى  

بالقنيطرة، تم وضع القانون االسا�سي 

املحدوسة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية : 

 CENTRE D’AFFAIRES : التسمية

.REYHANE SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدوسة بشريك وحيد.

الطابق   : االأتماعي  املقر 
زنقة محمد   ، 6 االر�سي متجر رقم 

الحنصا ي، اقامة ريان القنيطرة.
التوطين   : الشركة  موضوع 

القانوني والتجاري للمؤسسات.
راسمال  حدس   : الشركة  راسمال 
سرهم    22.222 مبلغ  في  الشركة 
اأتماعية  حصة    222 ا 7  مقسم 
محررة  للواحدة،  سرهم    22 بقيمة 
عل7  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتا ي : 
  222  .... السيد امجد الخطابي 

حصة.
املدة : 99 سنة.

اسند ا 7 السيد امجد   : التسيي2 
الحامل للبطاقة الوطنية  الخطابي، 

.G655452 رقم
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 63343 بتاريخ 29 نون22  222.

365 P

 STE ABRAJE KENITRA
 PROMOTEUR

شركة ذات مسؤولية محدوسة
راسمالها : 22.222  سرهم

مقرها االأتماعي : بقعة 45، بلوك 
B3، املغرب العربي الطابق االول 

القنيطرة
تاسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  وضع  تم  بالقنيطرة، 
املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدوسة  ذات املواصفات التالية : 
 STE ABRAJE  : التسمية 
.KENITRA PROMOTEUR SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية.

املقر االأتماعي :  بقعة 45، بلوك 
االول  الطابق  العربي  املغرب   ،B3

القنيطرة.
موضوع الشركة : منعش عقاري.

االستي2اس  في  وسيط  أو  تاأر 
والتصدير.

راسمال  حدس   : الشركة  راسمال 
سرهم    22.222 مبلغ  في  الشركة 
اأتماعية  حصة    222 ا 7  مقسم 
محررة  للواحدة،  سرهم    22 بقيمة 
عل7  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتا ي : 
 522  .... محمد   الهال ي  السيد 

حصة.
 522  .... السيد الهال ي مصطفى  

حصة.
املدة : 99 سنة.

: اسند ا 7 السيد الهال ي  التسيي2 
مصطفى  الهال ي  والسيد  محمد 

بامضاء مزسوج.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم  6345 بتاريخ 7 سيسم22  222.
366 P

STE AVES TRANS
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدوسة
بشريك وحيد

راسمالها : 22.222  سرهم
مقرها االأتماعي : 456 حي لال مريم  

القنيطرة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة تم وضع القانون االسا�سي 
املحدوسة  املسؤولية  ذات  لشركة 
بشريك وحيد لتكون خاصيتها كالتا ي:
التسمية : أفيس طرانس ش.م.م.

الهدف : نقل البضائع.
املقر االأتماعي : 456 حي لال مريم 

القنيطرة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجيل النهائي بالسجل التجاري.
السنة االأتماعية : من فاتح يناير 

إ 7  3 سيسم22.
عين السيد بال ي أيوب   : التسيي2 

كمسي2 للشركة.
قد تم تسجيل الشركة بالسجل 
الضبط  كتابة  لدى  التجاري 
بالقنيطرة،  االبتدائية   باملحكمة 
تحت رقم  سيسم22  222،   6 بتاريخ 

.6343 
367 P

STE REFUGE LAND

شركة ذات مسؤولية محدودة
تاسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

نون22  222،   29 بتاريخ  بالقنيطرة 

 STE REFUGE شركة  تأسيس  تم 

LAND، ش.ذ.م.م.

املقر االأتماعي : 59 اقامة موالي 

عبد العزيز شارع موالي عبد العزيز 
رقم 4 القنيطرة.

الهدف االأتماعي : بيع املحروقات 

بالتقسيط.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.

الضعيف  ا 7  أسند   : التسيي2 

محمد.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير ا 7  3 سيسم22 من كل سنة.
  22.222 : حدس في مبلغ  راسمال 

سرهم مقسمة ا 7 222  حصة بقيمة 

اكتتابها  سدس  للواحدة،  سرهم    22

وتوزيعها كالتا ي :

 252  ... السيدة وسرحمان فوزية 

حصة.

 752  ... محمد  الضعيف  السيد 

حصة.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة 

بالسجل  وقيد  بالقنيطرة  االبتدائية 

رقم  تحت  بالقنيطرةن  التجاري 

63465 بتاريخ 7 سيسم22  222.

368 P

H2ZR SERVICES شركة
ش.ذ.م.م

قفل تصفية الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة يوم فاتح نوفم22  222 تم 

تحديد ما يلي تبعا للمحضر.

 H2ZR شركة  تصفية  قفل 

SERVICES

إبراء املصفي.

رقم  التجاري  السجل  شطب 

.49737
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كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
نوفم22  222   23 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 7  89.
للضبط والنشر

369 P

STARCOBAT شركة
ش.ذ.م.م

تحويل املقر االأتماعي للشركة
وحذف النشاط االأتماعي للشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  نوفم22  222   4 يوم  بالقنيطرة 

تحديد ما يلي تبعا للمحضر.
املقر  إ 7  االأتماعي  املقر  تحويل 
إقامة   59 الجديد الكائن بالقنيطرة 
موالي شارع  العزيز  عبد   موالي 

عبد العزيز رقم 4.
حذف امنشطة التالية : بيع مواس 

البناء واإلنعاش العقاري.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
سيسم22  222   6 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 89283.
للضبط والنشر

370 P

o.b.compta
 6 ، شارع محمد الديوري، عمارة ب، رقم 33

4222  القنيطرة

 GHARB TRAVAUX GENIE
CIVIL ET EQUIPEMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

رأسمالها : 22.222  سرهم
املقر االأتماعي : 556، املغرب 

العربي 4222  القنيطرة
رقم التقييد في السجل التجاري 

542 3
تفويت حصص اأتماعية

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي املؤرخ في    مارس  222 

تمت املصاسقة عل7 :
 552 لكرس  خالد  السيد  تفويت 
 5522 أصل  من  اأتماعية  حصة 
حصة لفائدة السيد مبارك الدكدوكي 

بتاريخ    مارس  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 7  مارس 

 222 تحت رقم 638 8.

371 P

SOCIETE H.BELEC
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

بشريك وحيد
رأسمالها : 352.222.  سرهم

املقر االأتماعي :  2 ، شارع اإلمام 

علي رقم   القنيطرة

تعيين مسي2 أديد
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

فاتح  بتاريخ  بالقنيطرة  العاسي  غي2 

 SOCIETE لشركة  نوفم22  222 

شركة ذات   ،H.BELEC - SARL AU

وحيد،  بشريك  املحدوسة  املسؤولية 

تقرر ما يلي :

بلفقيه  السيد  استقالة  قبول 

محمد، الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

الشركة  من مهام تسيي2   G 37552

ابتداء من فاتح نوفم22  222.

أالل،  بلفقيه  السيد  تعيين 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

لشركة  أديد  مسي2   G556699

 SOCIETE H.BELEC - SARL AU

ابتداء من فاتح نوفم22  222 وذلك 

ملدة غي2 محدوسة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالقنيطرة،  االبتدائية 

2 سيسم22  222 تحت رقم 89259.

372 P

CALAGRI
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

 2RUE ANOUAL : املقر االأتماعي

 RCE ASSAMIA APPT N7

KENITRA

السجل التجاري رقم  4427
رفع رأسمال الشركة

بمقت�سى محضر الجمع العام غي2 

 CALAGRI العاسي بالقنيطرة لشركة
9  نوفم22  222، قرر  SARL بتاريخ 

الشريك الوحيد ما يلي :

قرر الشركاء رفع رأسمال الشركة 
 2.522.222 سرهم إ 7    22.222 من 

سرهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الرقم  تحت  بالقنيطرة،  االبتدائية 

 4427 بتاريخ 2  سيسم22  222.
373 P

LES DOMAINES KENI-
FRUITS NATURE

SARL
بمقت�سى العقد العرفي املحرر في 
القنيطرة بتاريخ 9 سيسم22  222، تم 
االتفاق عل7 القانون امسا�سي لشركة 

ذات الخصائص التالية :
 LES DOMAINES  : التسمية 

KENI-FRUITS NATURE SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدوسة.
العمليات  إسارة  مقاول   : الغرض 

الزراعية.
أبو  شارع   48  : االأتماعي  املركز 
 2 إيمان مكتب  إقامة  الصديق  بكر 

القنيطرة.
سرهم    22.222  : الرأسمال 
حصة اأتماعية    222 مقسمة إ 7 

بقيمة 22  سرهم للحصة الواحدة.
السنة االأتماعية : من فاتح يناير 

إ 7  3 سيسم22 من كل سنة.
االحتياطي القانوني   %5  : امرباح 

والباقي بعد املداولة.
لتسيي2  قانونيا  عين   : التسيي2 
محدوسة  غي2  وملدة  الشركة 
 SIDI MOHAMMED السيد 

.MAHTOUTE
املحكمة  في  الشركة  تسجيل  تم 
االبتدائية القنيطرة بتاريخ 9 سيسم22 

 222 تحت رقم  6349.
374 P

ELABDY TRANS
SARL AU

بمقت�سى العقد العرفي املحرر في 
القنيطرة بتاريخ 6 سيسم22  222، تم 
االتفاق عل7 القانون امسا�سي لشركة 

ذات الخصائص التالية :

 ELABDY TRANS  : التسمية 

SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مساهم  ذات  املحدوسة  املسؤولية 

واحد.

الغرض : مقاول نقل البضائع.

أبو  شارع   48  : االأتماعي  املركز 

 2 إيمان مكتب  إقامة  الصديق  بكر 

القنيطرة.

سرهم    22.222  : الرأسمال 

حصة اأتماعية    222 مقسمة إ 7 

بقيمة 22  سرهم للحصة الواحدة.

السنة االأتماعية : من فاتح يناير 

إ 7  3 سيسم22 من كل سنة.

االحتياطي القانوني   %5  : امرباح 

والباقي بعد املداولة.

لتسيي2  قانونيا  عين   : التسيي2 

محدوسة  غي2  وملدة   الشركة 

عبد االله العبدي.

املحكمة  في  الشركة  تسجيل  تم 

نوفم22   6 االبتدائية القنيطرة بتاريخ 

 222 تحت رقم 63433.

375 P

SOHAYL ECH TRANS
SARL AU

بمقت�سى العقد العرفي املحرر في 

القنيطرة بتاريخ 7 سيسم22  222، تم 

االتفاق عل7 القانون امسا�سي لشركة 

ذات الخصائص التالية :

 SOHAYL ECH  : التسمية 

TRANS SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مساهم  ذات  املحدوسة  املسؤولية 

واحد.

الغرض : مقاول نقل امشخاص.

أبو  شارع   48  : االأتماعي  املركز 

 2 إيمان مكتب  إقامة  الصديق  بكر 

القنيطرة.

سرهم    22.222  : الرأسمال 

حصة اأتماعية    222 مقسمة إ 7 

بقيمة 22  سرهم للحصة الواحدة.

السنة االأتماعية : من فاتح يناير 

إ 7  3 سيسم22 من كل سنة.
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االحتياطي القانوني   %5  : امرباح 
والباقي بعد املداولة.

لتسيي2  قانونيا  عين   : التسيي2 
رحمة  محدوسة  غي2  وملدة  الشركة 

الشايب.
املحكمة  في  الشركة  تسجيل  تم 
نوفم22   7 االبتدائية القنيطرة بتاريخ 

 222 تحت رقم  6346.
376 P

 CABINET JIBAL ART
D’INGENIERIE

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
بشريك وحيد

املقر االأتماعي : بقعة 639  الطابق 
امر�سي اإلسماعيلية القنيطرة

الحل املبكر للشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 CABINET JIBAL غي2 العاسي لشركة
ذات  شركة   ART D’INGENIERIE
وحيد  بشريك  املحدوسة  املسؤولية 

تقرر باإلأماع ما يلي :
املبكر  الحل  عل7  املصاسقة 

للشركة.
تعيين السيد عبد العزيز اليزغي، 

بصفته مصفي للشركة.
الشركة  تصفي  مقر  تحديد 

بعنوان الشركة أعالن.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
السجل  تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

التحليلي رقم 47777.
377 P

شــركة تيكنيكوس ش.م.م. ش.و
SOCIETE TECHNICOS. sarl au 

رأس مالها 22.222  سرهم
إقامة الهدى عمارة س س 5 رقم 83 

حي الهدى أكاسير
إعالن عن تأسيس شركة
 ذات املسؤولية املحدوسة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
إحداث  تم  م،  نوفم22   222   24
ذات  لشركة  امسا�سي  القانون 
الشريك  ذات  املحدوسة  املسؤولية 
للعقد،  املوقع  طرف  من  الوحيد 

خصائصها كالتا ي:

تيكنيكوس  شــركة   :  التسمية 

 STE  TECHNICOS

الهدى  إقامة  اإلأتماعي:  املقر 
الهدى  حي   83 رقم   5 س  س  عمارة 

أكاسير.
مقاول   * اإلأتماعي:  الهدف 

 ENTREPRENEUR البناء.   كهرباء 

D’ELECTRICITE EN BATIMENT

صناعية.  كهرباء  مقاول   *

 E N T R E P R E N E U R

D’ELECTRICITE  INDUSTRIEL
في:  حدس  الشركة  مال  رأس 

ألف  إ 7  مقسمة  سرهم    22.222

للحصة  سرهم    22 فئة  من  حصة 

الواحدة يملكها كل من:

  222 محمد   أنعوش  السيد   -

حصة.

أنعوش  السيد  عين  التسيي2: 

غي2  ملدة  للشركة  مسي2  محمد 

محدوسة.

إ 7  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

 3 سأن22.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بتاريخ  بأكاسير  التجارية  املحكمة 

  27555 03-12-2021 م تحت رقم 

- السجل التجاري: 49737.

378 P

TOURS HASSAN TRAVEL
تأسيس شركة

عل7 عقد عرفي حرر بأكاسير  بناء 

وضع  تم  نون22  222،   24 بتاريخ 

القوانين امساسية لشركة محدوسة 

املسؤولية وذات الخصائص التالية:

 TOURS HASSAN  » التسمية: 

TRAVEL »-  ش.م.م.

الهدف: وكالة أسفار.

املقر االأتماعي: 683 شارع محمد 

تايمة  أوالس  املحمدي  الحي  الخامس 

تاروسانت.

الرأسمال االأتماعي: حدس في مبلغ 

 3222 مقسم إ 7  سرهم،    322.222

حصة اأتماعية، موزعة عل7 الشكل 

التا ي :

الصاسق  عبد  بوزاوي  السيد   -

522  حصة.

- السيد بوزاوي عبد الغني 522  

حصة.

من  الشركة  ستسي2  التسيي2: 

الصاسق  عبد  بوزاوي  السيد  طرف 

وملدة غي2 محدوسة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   32 يوم  بتاروسانت  االبتدائية 

 222 تحت عدس 2269.

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

التجاري بتاروسانت تحت رقم 8283.

379 P

Cabinet  IDJAMAA CONSEILS

TRANSPORT HOU-DIM
العام   الجمع   بمقت�سى محضر  

والدي   01/11/2021 في  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  بموأبه  ثم 

مسؤولية محدوسة مميزاتها كالتا ي :                

 TRANSPORT التجاري:  االسم 

HOU-DIM

مسؤولية  ذات  شركة  الصفة: 

محدوسة.

الرأسمال : 22.222  سرهم .

حيث يتوفر :

عل7  السيد الحسين اسوقديم    -

222  حصة.

-نقل املستخدمين نيابة  الهدف:  

عن اآلخرين.

حي املستقبل بلوك ب   : العنوان 

رقم 252 الدراركة اكاسير.

فاتح  من  تبتدئ  املالية:  السنة 

يناير إ 7  3 سيسم22 من كل سنة .

السيد  طرف  من  تسي2  التسيي2: 

بوأدكن  مينة  السيدة  عيينت 

بالشركة ملدة  كمسي2ة غي2 مساهمة 

غي2 محدسة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  06/12/2021 في  بأكاسير  التجارية 

تحت الرقم الت2تيبي 27568 .  

380 P

 TRENCE شركة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة

في   املؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة  تأسيس  تم   01/12/2021

بالخصائص  محدوسة  املسؤولية  

التالية :  

TRENCE  : االتسمية

الهدف. اعمال االنشاءات 

  22.222   : املجموعة   رأسمال 

سرهم

املسي2: سعيد اتكوكا 

العزيب  حي  االأتماعي:  املقر 

القليعة ايت ملول 

املدة :  99 سنة

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية بانزكان تحت رقم      2543 

381 P

TRUCKS AUTO

إعالن تأسيس شركة

ب   املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 

تقرر تأسيس شركة    19/11/2021

باملواصفات اآلتية :

 TRUCKS AUTO : التسمية

الشكل : شركة محدوسة املسؤولية

Rez-de-  : االأتماعي  املقر 

 chaussée d’Immeuble BORJ

 AGADIR, Avenue QADI AYAD

Zone Industrielle AGADIR

رأساملال : 22.222  سرهم.

محمد اوبيهي.: املسي2 

ينايرا 7 3  من    السنةاملالية: 

سأن22.

الضبط  كاتب  لدى  اإليداع  ثم 

بتاريخ  بأكاسير  التجارية  للمحكمة 

01/12/2021 رقم 27497 .

382 P
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شركة  يوكان سيارة التعليم
ش.م.م  

رأسمالها 22.222  سرهم

مقرها االأتماعي: شقة رقم 3 

الطابق التاني شارع تنجيت بلوك 22 
رقم 82 الحي املحمدي اكاسير .   

تأسيس شركة
بموأب عقد عرفي محرر بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم    05/11/2021

املميزات  ذات  املسؤولية  محدوسة 

التالية :

سيارة  يوكان  شركة   : التسمية 

التعليم ش.م.م. 

الهد ف : سيارة التعليم.

 3 رقم  شقة  االأتماعي:  املقر 

الطابق التاني شارع تنجيت بلوك 22 
رقم 82 الحي املحمدي اكاسير.

  22.222  : رأس املال االأتماعي 

222  حصة من فئة  سرهم مجزأ إ 7 

22  سرهم للحصة.

الحسين  السيد  تعيين  التسيي2: 

نبيل مسي2ا للشركة ملدة غي2 محدوسة. 

: تبتدأ السنة  السنة االأتماعية  

االأتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

آخر سأن22 من كل سنة.

وتم اإليداع القانوني لهذا العقد 

املحكمة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

التجارية بأكاسير تحت رقم  27423   

والسجل التجاري رقم49643  بتاريخ 

25/11/2021م.
من األ النسخة والبيان

حرر بايت ملول بتاريخ

383 P

SG2E MAROC الشركة
إعالن عن تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

القوانين  وضع  تم   01/11/2021

امساسية لشركة محدوسة املسؤولية 

املميزات  ذات  وحيد  شريك  ذات 

التالية:

 SG2E MAROC : التسمية

شركة محدوسة  الشكل القانوني: 

املسؤولية ذات شريك وحيد. 

الهدف: مكتب سراسات 
طابق      3 املقر االأتماعي رقم 
كالوري ممونية شارع حسن بونعماني 

حي ساخلة اكاسير  
في  حدس  االأتماعي  الرأسمال 
  222 إ 7  مقسم  سرهم    22.222
املمثلة  هم  سر    22 فئة  من  حصة 
السيد  ملكية  في  الواحدة  للحصة 

مصطفى ارحا   
ارحا    مصطفى  عين  التسيي2: 

مسي2 للشركة ملدة غي2 محدسة
املدة : 99 سنة

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت   01/11/2021 بتاريخ  بأكاسير 

رقم 27472 
املسي2  

384 P

 STE SOKA ORGANIC SARL 
AU

ICE 002939525000068
إعالن عن تأسيس شركة محدوسة 

املسؤولية
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ   
شركة  تأسيس  تم   28/10/2021
محدوسة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 

   STE SOKA ORGANIC : التسمية
  Sarl AU

املقر االأتماعي:رقم 29 زنقة 323 
حي موالي رشيد أكاسير   .

الطبيعية  املواس  صنع  الهدف: 
املحلية .

  22.222  : االأتماعي  الرأسمال 
سرهم.

التسيي2 : سكينة الفاأحي.
املدة: 99 سنة.

-السنة املالية :  فاتح يناير حتى 3 
سأن22 .

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
التجاري بأكاسير تحت رقم  2756   
السجل  رقم   6/12/2021 بتاريخ  

التجاري 49743.
385 P

 OM SURVEILLANCE
شركة محدوسة املسؤولية من شريك 

واحد
التأسيس

 29 بموأب عقد عرفي مؤرخ في 
انجاز  تم   ، باكاسير  نون22   222  
محدوسة  لشركة  امسا�سي  القانون 
ذات  واحد  شريك  من  املسؤولية 

الخاصيات التالية :
التسمية :   تأخذ الشركة التسمية 
  OM SURVEILLANCE  : التالية 

ش.م.م.ش.و 
الغرض : -  املراقبة و الحراسة 

لدى   موطن   : االأتماعي  املقر 
تطوان  شارع   25 بلوك   WEDOM
 6 رقم  و   5 رقم  مكتب    33 رقم 
الطابق الثالث الحي املحمدي اكاسير 
 املدة : حدست مدة الشركة في 99 
سنة ابتداء من يوم تأسيسها النهائي 

باستثناء حالة الحل قبل اموان    
 : حدس رأس مال الشركة في مبلغ 
سرهم(  ألف  )مائة  سرهم    22.222
مقسم إ 7 222  حصة من فئة  22   
سرهم محررة بكاملها عند االكتتاب 

وموزعة كما يلي:
   222  : افيس  عمر  السيد   -

حصة من فئة 22  سرهم 
افيس  السيد عمر  عين  التسيي2: 

مسي2ا  ملدة غي2 محدوسة .
االيداع  تم   : القانوني  االيداع 
بأكاسير  التجارية  باملحكمة  القانوني 
رقم   تحت  سأن22  222    26 يوم 

 27574
386 P

OURAJUN  ش.م.م
تأســـيـــــــس شركة ذات الشر يك 

الوحيد
  9 بتاريخ  عرفي  عقد  بموأب 
وضع  تم  بانزكان،  نوفم22  222 
للشركة املحدوسة  القانون امسا�سي  
املسؤولية  ذات الخصائص التالية:                                
  OURAJUN شركة   : التسمية 

ش.م.م
صنع   : عي  االأتما  الهدف 

املنتوأات واالسوات التليفون  .    

حي   25 رقم   : االأتماعي  املقر 
الد شي2ة الجهاسية   2 6 املرس زنقة 

انزكان 
مبلغ  في  محدس  الراسمال: 
  222 إ 7  مقسم  سرهم    22.222
22  سرهم لكل حصة كلها في  حصة 

. WANG JUN ملك السيد
الحصص االأتماعية:

   WANG JUN السيد   •
222 حصة.    

• املدة   : تسعة وتسعون سنة.
من  الشركة  ستسي2   : التسيي2   •
طرف السيد   WANG JUN ملدة غي2 

محدوسة. 
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
البتدائية  ا  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت  سأن22  222  بانزكان بتاريخ   

رقم 2556.
387 P

 PREMIUM GARAGE AUTO
 SARLAU

اعالن تأسيس
 28 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس شركة ذات  نون22 222، 
وحيد  بشريك  املحدوسة  املسؤولية 

ذات املميزات التالية :
 PREMIUM  : الشركة  تسمية 

  GARAGE AUTO
22.222  سرهم   : مبلغ راس املال 

ً
محرركامال

الشريك الوحيد:
مواليد  إيشيبي  تورية  السيدة   -
آيت  شتوكة  ببلفاع،   21/10/1995
باها، مقيمة في بلوك E رقم 267، حي 

الهدى، أكاسير.
املقر االأتماعي: شارع ابن العربي 

رقم 25، حي الصناعي، أكاسير
غرض الشركة:

- إصالح وصيانة سيارات 
سنة من تاريخ   99 مدة الشركة: 
تسجيل الشركة في السجل التجاري.

غي2  ملدة  الشركة  تسي2  التسيي2: 
محدسة من طرف:
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مواليد  إيشيبي  تورية  السيدة   -
آيت  شتوكة  ببلفاع،   21/10/1995
باها، مقيم في بلوك E رقم 267 ، حي 

الهدى، أكاسير.
السنة االأتماعية: من فاتح يناير 

ا 7  3 سأن22.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

التجاري بأكاسير تحت رقم 49653
للبيان واالشارة، التسيي2

388 P

 RIMASSIA OPTICAL 
    CENTRE sarl

رأس مالها 22.222  سرهم
املقر اإلأتماعي : تجزئة  بوكاري رقم 
5 شارع محمد الخامس محل رقم    

ازرو ايت ملول.  
إعالن عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة 
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  م،  مارس  222   22 بتاريخ 
لشركة  امسا�سي  القانون  إحداث 
ذات املسؤولية املحدوسة من طرف 

املوقعين للعقد، خصائصها كالتا ي :
 RIMASSIA OPTICAL  : التسمية

CENTRE
بوكاري  تجزئة    : املقر اإلأتماعي 
محل  الخامس  محمد  شارع   5 رقم 

رقم    ازرو ايت ملول.
الهدف اإلأتماعي : - نظاراتي.

 : في  حدس  الشركة  مال  رأس 
  222 عل7  مجزء  سرهم    22.222
سرهم للحصة     22 حصة من فئة 

الواحدة كلها مكتتبة كالتا ي :
  822  : السيد  االنصاري عبد هللا 

حصة، أي 82.222 سرهم.
 222  : حنان  بولنضوم  السيدة  

حصة، أي  22.222 سرهم.
أي  حصة    .222  : املجموع 

22.222  سرهم  
التسيي2 : عينت السيدة بولنضوم 
غي2  ملدة  للشركة  مسي2ة  حنان 

محدوسة.
: من فاتح يناير إ 7  السنة املاليـــــــة 

 3 سأن22 .

املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بتاريخ  بانزكان  االبتدائية  املحكمة 

 -  2598 رقم  تحت  2021/12/07م 

السجل التجاري: 24937

389 P

C.A CONSEIL

   RINA SCHOOL PRIVE SARL

STE
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

والدي   05/08/2021 في  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  بموأبه  ثم 

مسؤولية محدوسة مميزاتها كالتا ي:                

 RINA SCHOOL PRIVE  : االسم

 SARL STE

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدوسة  شريك واحد

الرأسمال : 6.222.222 سرهم 

للتعليم  مدرسة   : الهدف 

الخصوصية

 2 الفرابي   46 فيال   : العنوان 

القطعة 2 تليال اكاسير.

فاتح  من  لتبدأ   : املالية  السنة 

كل  من  أغسطس  إ 7  3  سبتم22 

سنة.

التسيي2 :  تسي2 الشركة من طرف 

السيد بوز محمد . 

باملحكمة   القانوني  اإليداع  تم 

 06/12/2021 في  باكاسير  التجارية 
تحت رقم 27565  السجل التجاري 

رقم 49747 . 

390 P

ريتكا ترانس  ش.م.م
رأسمالها 22.222  سرهم

مقرها االأتماعي :تحزئة ايت همو 

سيدي بيبي 

إعالن عن التأسيس 
بـتاريـخ  عـرفي  عـقد  بمقتضـى 

18/06/2020 مسجـل ببيوكرا تـحت   
وضع  تم   RE 3896 OR3826 رقـم 

محدوسة  لشركة  امسا�سي  النظام  

املسؤولية مميزاتها كالتا ي :

الشكل القانوني : شركة محدوسة 
املسؤولية )ش م م(.

التسمية: ريتكا ترانس  ش.م.م
الغرض:  ) مقتطف( 

النقل الوطني والدو ي للبضائع   -
لحساب الغي2 

وأميع العمليات التي لها عالقة 
بالغرض  مباشرة  غي2  أو  مباشرة 

أعاله.           
همو  ايت  اإلأتماعي:تجزئة  املقر 

سيدي بيبي.
املدة:  99 سنة.

أي  سرهم    22.222 الرأسمال: 
سرهم    22 فئة  من  حصة    222

محررة نقدا.
الشركاء : ) )

سمية قرقار 222  حصة، 
التسيي2:

محدوسة  غي2  ملدة  مسي2  عين 
املنفرسالسيدابراهيم  التوقيع  مع 
بتاريخ  املزساس  كرك�سي، 
الجنسية  مغربيي   ،1986/09/01
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
رقم  JB395043 و الساكنة ب:  بلوك 

ب رقم 268 حي الهدى أكاسير. 
كتابة الضبط:

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  التحارية  باملحكمة  الضبط 

2020/07/08  تحت رقم 844.
بالسجل  الشركة  تسجيل  وتم 
بتاريخ  املحكمة  لنفس  التجاري 

2020/07/08 تحت رقم 22567.
من أأل النشر والبيان

املسـي2ة

391 P

STE  ROYAS SARL
 ICE : 002964558000073

إعالن عن تأسيس شركة محدوسة 
املسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ  
شركة  تأسيس  تم   19/11/2021
محدوسة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 
   STE  ROYAS Sarl : التسمية

 77 رقم   4 بلوك  املقر االأتماعي: 
طريق املزار ايت ملول.

الهدف: التجارة العامة .
  22222  : االأتماعي  الرأسمال 

سرهم.
التسيي2 : أحمد الرايس.

املدة: 99 سنة.
السنة املالية :  فاتح يناير حتى  3 

سأن22.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
 2586 رقم  تحت  بانزكان  التجاري 
السجل  رقم   6/12/2021 بتاريخ 

التجاري 24927
392 P

SABEH FINITION
تأسيس شركة

عل7 عقد عرفي حرر بتزنيت  بناء 
وضع  تم  شتن22  222،    25 بتاريخ 
القوانين امساسية لشركة محدوسة 

املسؤولية وذات الخصائص التالية:
 SABEH FINITION :التسمية

الهدف: 
مختلفة  أشغال  في  مقاول   -

وأشغال البناء.  
زنقة اعمو شارع  املقر االأتماعي: 

احشاش تزنيت .
في  حدس  االأتماعي:  الرأسمال 
إ 7  مقسم  سرهم،    52.222 مبلغ  
22  سرهم  522 حصة اأتماعية ب 

للحصة. 
من  الشركة  ستسي2  التسيي2: 
ملدة  طرف السيد عبدني عبداالله  

غي2 محدوسة.
باملحكمة   القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   25 يوم  بتيزنيت  االبتدائية 

 222 تحت عدس 790/2021. 
393 P

صفاسول
تأسيس الشركة صفاسول  

بمقت�سى عقد عرفي حرر بـــأكــاسيــر 
تأسيــــس  ثم   15-11-2021 بتاريــخ 
املحـــدوسة  املســـؤولية  ذات  شـــركة 

خاصياتــــها كالتالــــي :
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الضريبة املهنية :  52665689
السجل التجاري:  4972  اكاسير

الـتسـمـيــــــــــــــــة : شركة صفاسول   
شارع عبد هللا   : املقـــر االأتماعـي 
74  حي الهدي  كنون بلوك أش رقم 

اكاسير
تأأي2 وكراء    : الهــدف االأتماعـي 

املمتلكات العقارية 
املنقولة  املشاريع  أميع  إنجاز 

والعقارية.
:  حدس في مبلغ  رأسمـــال الشركـــة 

22.222  سرهم
تسيي2  يتم    : الشركـــة  تسيـــــــر 
ص22ي  السيد  طرف  من  الشركة 

سليمان ملدة غي2 محدوسة
بكتـــابــة  القـــانونــــي  اإليـــداع  تــم 
التجاريـــة    املحكمـــة  لـــدى  الضبــط 
بتاريخ       27524 رقـــم  تحــت  أكاسير 

 .02-12-2021
394 P

STE SAMI3 FOOD  SARL AU 
ICE 002967129000011

إعالن عن تأسيس شركة محدوسة 
املسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ  
شركة  تأسيس  تم   20/11/2021
محدوسة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 
 STE SAMI3 FOOD  : التسمية 

  Sarl AU
زنقة   7 رقم   : االأتماعي  املقر 

الفرابي  ساخلة أكاسير.
الهدف : مطعم.

  22.222  : االأتماعي  الرأسمال 
سرهم.

التسيي2 : أيوب سميع.
املدة : 99 سنة.

السنة املالية :  فاتح يناير حتى 3 
سأن22 .

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
   27534 التجاري باكاسير تحت رقم 
السجل  رقم   03/12/2021 بتاريخ 

التجاري 49727.
395 P

شــركة ناجي للتجارة و الخدمات 
ش.م.م. ش.و

 SOCIETE NAJI POUR 
 COMMERCE ET SERVICES. sarl

au
رأس مالها 22.222  سرهم

 حي تنسيطة أخشاع زاكورة.
 إعالن عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
إحداث  تم  نوفم22  222م،    2
ذات  لشركة  امسا�سي  القانون 
الشريك  ذات  املحدوسة  املسؤولية 
للعقد،  املوقع  طرف  من  الوحيد 

خصائصها كالتا ي:
للتجارة  ناجي  شــركة  التسمية: 
 STE  NAJI POUR الخدمات  و 

COMMERCE ET SERVICES
تنسيطة  حي  اإلأتماعي:  املقر 

أخشاع زاكورة.
تاأر   * اإلأتماعي:  الهدف 
واملكاتب  املدرسة  مستلزمات 
 MARCHAND DE    . والكمبيوتر 
 FOURNITURES SCOLAIRES,
 BUREAUTIQUE ET

INFORMATIQUES
في:  حدس  الشركة  مال  رأس 
ألف  إ 7  مقسمة  سرهم    22.222
للحصة  سرهم    22 فئة  من  حصة 

الواحدة يملكها كل من:
-  السيد ناجي زهي2  222  حصة.

زهي2  ناجي  السيد  عين  التسيي2: 
مسي2 للشركة ملدة غي2 محدوسة.

إ 7  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 
 3 سأن22.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بتاريخ  بزاكورة  اإلبتدائية  املحكمة 
 -  4 2 رقم  تحت  م   2021-12-03

السجل التجاري: 3725.
396 P

STE SAMIFISC

 STE NEXT PIXEL
امسا�سي  القانون  بمقت�سى 
تأسيس  تم  بتاريخ11/08/2021، 

شركة محدوسة املسؤولية . 

:
ُ
املواصفات التالية

التسمية : شركة نيكست بيكسيل 

STE NEXT PIXEL

الهدف :  السمعي البصري

التجاري  املحل   : املقر االأتماعي 

تليال  حي    42 E الكائن تجزئة رقم 

تكيوين اكاسير .

املدة :  99 سنة ا ابتدءا من تاريخ 

التأسيس

رأسمالها :  22.222  سرهم

الرحيم  عبد  للسيد    : التسيي2 

البوها ي.

من  كل  بين  مشت2ك   : اإلمضاء 

عبد  والسيد  أخراز  رشيد  السيد 

الرحيم البوها ي.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

بتاريخ  مكاسير  التجارية 

  27595 رقم  تحت   07/12/2021

السجل التجاري رقم 49763.  

397 P

شركة الدي بيو
رأس مالها 22.222  سرهم

سوار امهايش واس الصفاء بيوكرى 

اشتوكة

إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  م،  يونيو  222  بتاريخ  2 

لشركة  امسا�سي  القانون  إحداث 

ذات املسؤولية املحدوسة من طرف 

املوقعين للعقد، خصائصها كالتا ي :

التسمية: السي بيو

املقر اإلأتماعي : سوار امهايش واس 

الصفاء بيوكرى اشتوكة.

إنتاج الزيوت   : الهدف اإلأتماعي 

التجميل  ومستحضرات  النباتية 

امساسية.

 : في  حدس  الشركة  مال  رأس 

ألف  إ 7  مقسم  سرهم    22.222

للحصة  سرهم    22 فئة  من  حصة 

الواحدة يملكها كل من:

احرشاوي    احسان  السيدة   *

522 حصة

 522 احرشاوي   أهاس  السيد   *

حصة

عينت السيدة احسان   : التسيي2 

احرشاوي مسي2ة وحيدة للشركة ملدة 

غي2 محدوسة .

إ 7  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

 3 سأن22 .

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بتاريخ  بأنزكان  االبتدائية  املحكمة 

 - رقم534     تحت   07/07/2021

السجل التجاري: 5 238    

398 P

 MARWA SUD

CONSTRUCTION
تأسيس شركة

في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

01/12/2021 تم تأسيس شركة

مروى أنوب البناء  ش.م.م.

 MARWA SUD  

CONSTRUCTION

هدفها : امشغال البناء.

الطابق  بي  2  موطنة  العنوان: 

مسدورة   6 2 الثاني حي بوزكار رقم 

إنزكان.

رأسمالها : 22.222  سرهم موزعة 

إ 2227   حصة قيمة كل حصة 22  

سرهم 

تم تعيين السيد عبد هللا بهالوي 

غي2  ملدة  للشركة  املوقع  و  كمسي2 

محدوسة.

سنة   99 :مدة عمر الشركة  املدة 

من تاريخ تأسيسها النهائي.

رقم  اإليضاحي  التجاري  السجل 

 24935

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  منزكان  اإلبتدائية 

07/12/2021 تحت رقم 2596. 

399 P
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شركة ماتريكالص
رأس مالها 22.222  سرهم

حي حمو ازرو ايت ملول
ذات  شركة  تأسيس  عن  إعالن 
املسؤولية املحدوسة بالشريك الوحيد
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
إحداث  تم   ، ابريل  222م   2 
ذات  لشركة  امسا�سي  القانون 
املسؤولية املحدوسة بالشريك الوحيد 
خصائصها  من طرف املوقع للعقد، 

كالتا ي :
التسمية : شركة ماتريكالص 

ازرو  حمو  حي   : اإلأتماعي  املقر 
ايت ملول

اشغال     : اإلأتماعي  الهدف 
مختلفة و البناء.

 : في  حدس  الشركة  مال  رأس 
ألف  إ 7  مقسم  سرهم    22.222
للحصة  سرهم    22 فئة  من  حصة 
الواحدة يملكها كاملة السيد والكي2ح 

ابراهيم.
والكي2ح  السيد  عين   : التسيي2 
ملدة  للشركة  وحيدا  مسي2ا  ابراهيم 

غي2 محدوسة.
إ 7  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

 3 سأن22.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بانزكان بتاريخ 07/05/2021 م تحت 
 : التجاري  السجل   -   265  : رقم 

     .23263
400 P

  MED ELHADJ  SARL AU   
تـأسـيـس شــركة

بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   03/11/2021
املسؤولية  ذات  لشركة  التاسي�سي 
الوحيد  الشريك  سات  املحدوسة 

تحمل الخصائص التالية:
MED ELHADJ : الـتـسـميـــــــــــــــة

تجزئة رقم    : الـمـقر االأـتـماعــي  
رقم    شقة   8 3 رقم  زنقة   743,

الطابق امول  حي املسي2ة اكاسير.

متعدسة  خدمات   : الـمـوضـــــوع 

تقديم  تاأر،  مقاول،  انشاءات،  او 

خدمات.

مــــــدة الشركــــــة   :   99  سنة. 

رأسمـــال الشركـــة   : 22.222  

الـتسـيـيــــــــــــــــــر  :  السيد : ايت الحاج 

محمد

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

   27485 رقم  تحت  الكاسير 

سجلها  رقم  بتاريخ:01/12/2021  

التجاري هو: 49697 

401 P

STE IMMO JAZ  S.A.R.L

تأسيس الشركة
بموأب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

الشركة  تأسيس  تم   12/11/2021

ذات املميزات التالية:

  STE  : االأتماعية  التسمية 

   IMMO JAZ  SARL

الهدف االأتماعي : اشغال البناء.

 ،53 : مكتب رقم  املقر االأتماعي 

املامونية،  مركب   ، الرابع  الطابق 

حي   ،522 ش  ف  بونعماني  شارع 

الداخلة، أكاس ير.

 522.222  : االأتماعي  الرأسمال 

سرهم مجزأة إ 7 5222 حصة من فئة 

22  سرهم للحصة الواحدة

تم تعين السيد حسني   : التسيي2 

الجزو ي كمسي2 شريك للشركة ملدة 

غي2 محدوسة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي

تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

بأكاسير بــتاريخ  :  02/12/2021 تحت 

رقم  27522 .

402 P

املعهد الجنوبي للكفاءات املهنية 

الخاص
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة
في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة  تأسيس  28/11/2021تم 

بالخصائص  محدوسة  املسؤولية 

التالية:

االسم : املعهد الجنوبي للكفاءات 

املهنية الخاص

الهدف: - تدريب مستمر

- تنظيم أحداث متنوعة

- سراسة ونصائح
رأسمال املجموعة  : 22.222 

املسي2: نعيمة املستنصر

املدة : 99سنة

الثاني  الطابق   : االأتماعي  املقر 
حي  العدوية  رابعة  زنقة   32 رقم 

الداخلة اكاسير

للمجموعة  القانوني  االيداع  تم 

باملحكمة  التجاري  بالسجل 

بتاريخ    27458 رقم  تحت  بإنزكان 

30/11/2021

403 P

 STE  JARMONEY FASHION

SARL AU
إعـــالن قانــوني

بمقت�سي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ  

تأسيس  تم  انزكان   02/11/2021

شركة ذات املسؤولية املحدوسة ذات 

الخصائص  تحمل  الوحيد  الشريك 

التالية :

 STE  JARMONEY  : التسمية 

  FASHION SARL AU
مكرر   236 رقم   : املقر االأتماعي 

زنقة بيال الجرف انزكان  .     
رأس املال : 22.222  سرهم

املدة : 99 سنة  

السيد محمد الجرموني    : املسي2 

 JB477276وطنيته رقم

النشاط : تطريز - خياطة املالبس 

- تصميم.

تم اإليداع القانوني لدي املحكمة 

االبتدائية بانزكان في  02/12/2021 

تحت رقم 2562.

404 P

    JAWHRA.SERVICE  شركة
ش.م.م ذات الشريك الوحيد 

بتاريخ  و  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة  نون22   222    32
محدوسة املسؤولية سجلها التجاري 

رقم  24929  ذات املميزات التالية : 

    JAWHARA SERVICE  : التسمية 

ش.م.م ذات الشريك الوحيد
مكرر   8 رقم   : االأتماعي  املقر 

عمارة  الشريف  علي  موالي  شارع 

أوهرة انزكان

الرأسمال : 22.222   سرهم.

الهدف : -   تحويل االموال.

- خدمات الدفع ع22 االنت2نيت 

الشركاء :  السيد واحماس هشام.

التسيي2 :  تسي2 الشركة من طرف  

السيد واحماس هشام.

اإليداع  تم   : القانوني  االيداع 

القانوني باملحكمة  االبتدائية بانزكان 

رقم  تحت   07/12/2021 بتاريخ 

2592

405 P

 JOUD BATIMENTS شــركة

  «S.A.R.L» A.U
شركة ذات املسؤولية املحدوسة ذات 

الشريك الواحد

 رأسمالها خمسمائة ألف سرهم 

)522.222 سرهم(

مقرها اإلأتماعي : رقم 23، قيسارية 

الزرك�سي

 سوق امحد، الحي الصناعي، أكاسير

تـأسـيـس شــركة
 26 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم  نون22  222، 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

الواحد  الشريك  ذات  و  املحدوسة 

تحمل الخصائص التالية :  
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 JOUD شركة    : الـتـسـميـــــــــــــــة 
    BATIMENTS «S.A.R.L» A.U

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 
املحدوسة ذات الشريك الواحد

الـمـوضـــــوع :  -  العقارات، اإلنعاش 
العقاري

-  القيام بجميع امشغال املختلفة 
أو أعمال البناء    

-  و بصفة عامة أميع العمليات 
غي2  أو  مباشرة  بصفة  ترتبط  التي 

مباشرة بهدف الشركة
 ،23 رقم   : االأـتـماعــي  الـمـقر 
امحد،  سوق  الزرك�سي،  قيسارية 

الحي الصناعي، أكاسير
ابتداء  سنة   99  : الشركــــــة  مــــــدة 

من يوم تأسيسها. 
 522.222  : الشركـــة  رأسمـــال 
حصة من   5.222 سرهم مقسم عل7 

فئة 22  سرهم.
السيد   : مساهمتهم  و  الشركاء 
الذهبي أحمد 522.222 سرهم مقابل 

5.222 حصة.
امربـــــــــاح :   يتم إقتطاع نسبة %5 
من امرباح لإلحتياط القانوني والباقي 

سواء يوزع أو ينقل.      
تسي2 الشركة من     : الـتسـيـيــــــــــــــــــر  

طرف السيد الذهبي أحمد .
حق  أعطي     : اإلمضاء  حق 

اإلمضاء للسيد الذهبي أحمد.
فاتح  من   : االأتمـاعيـة   السنـــة 

يناير إ 7  3 سأن22.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بتاريخ  بأكاسير  التجارية  املحكمة 
06/12/2021 تحت رقم : 27573 .

 للخالصة البيان

الـمـسـيــر الـوحـيـد 

406 P

 Société HAVANA TOUR
sarL

شركة ذات مسؤولية محدوس، 
رأسمالها 22.222  سرهم

مقرها الأتماعي: كراج رقم   بلوك 
2  رقم 52 حي الصناعي اكاسير

بتاريخ  املحرر  للعقد  تبعا 
شركة  تأسيس  تم   08/10/2021
عل7  تحتوي  املسؤولية  محدوسة 

امليزات التالية:

 Société HAVANA  : التسمية 
  TOUR sarL

رقم    كراج   : االأتماعي  املقر 
بلوك 2  رقم 52 حي الصناعي اكاسير

الرأسمال: 22.222  سرهم
النشاط التجاري : 

• كراء السيارت بدون سائق 
الربح : يقتطع 5 باملائة من امرباح 
الصافية من األ االحتياطي القانوني
التسيي2 : تم تعيين السيد مفسح 

عمر كمسي2 للشركه
السنة االأتماعية:  من فاتح يناير 

ا 7 غاية  3 من سأن22.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجيل في السجل التجاري
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
باملحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة 
التجارية باكاسير بتاريخ 06/12/2021 

تحت عدس 27572 
بمثابة مقتطف و بيان

407 P

 STE HICHAM NIZ TRANS
sarl

حسابات اطلنتيس

إعالن عن تأسيس شركة محدوسة 
املسؤولية 

رأسمالها 22.222  سرهم
 24 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ملول  أيت  بالتمسية    22 9 ابريل 
تم إحداث القانون امسا�سي لشركة 
شريك  ذات   : املسؤولية  محدوسة 

وحيد باملواصفات التالية  
 STE HICHAM NIZ  : االسم 

  TRANS Sarl
الديابات   سوار    : االأتماعي  املقر 

أوالس سحو التمسيه أيت  ملول
املستخدمين  نقل   : الهدف 
إسارة النقل ملقدمي  ؛  لحساب الغي2 
لحساب  املستخدمين  نقل  خدمات 

الغي2 ؛ تأأي2 معدات النقل .
و عامة أميع العمليات واملعامالت 
مباشرة  غي2  أو  مباشرة  املتعلقة 
بالهدف االأتماعي و التي تساعد في 

تنمية الشركة.

الشركة   رأسمال    : الرأسمال 

22.222   سرهم  موزعة  محدوس  في 

عل7  222  حصة بمبلغ  22   سرهم  

الوحيد  حوزة الشريك   للحصة في  

السيد   نزاغي هشام. 

تبتدئ من فاتح    : السنة املالية 

كل   سأن22 من   إ 7 غاية   3   يناير 

سنة

املسي2 الوحيد للشركة   : التسيي2  

غي2  لفت2ة  هشام  نزاغي  السيد  هو 

محدوسة.     

عمر الشركة : محدوس في  99  سنة

االيداع  القانوني : لقد  تم  االيداع  

الضبط    كتابة   لدى   القانوني  

باملحكمة االبتدائية بانزكان

تحت    سأن22  222     26 يوم 

رقم  و السجل التجاري    2585 رقم 

 24925

408 P

 HOLDING NEGOCE شركة

  IMMO
مكتب الكائن بالطابق 2 رقم 2 

تجزئة 3726 الحي املحمدي أكاسير

تـــأسـيــس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ اكاسير 

تأسيس  تم   ،09/11/2021 بتاريخ 

صفاتها    املسؤولية   محدوسة  شركة 

كما يلي : 

 HOLDING NEGOCE : التسمية

IMMO

أساسا  الشركة  تهدف  الهــدف:  

إ 7 :

- الت2ويج العقاري - تشييد املباني 

والخدمات - استي2اس وتصدير

الكائن  مكتب   : االأتماعي  املقر 

الحي   3726 تجزئة   2 رقم   2 بالطابق 

املحمدي أكاسير

من تاريخ  سنة ابتداء   99   : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري باستثناء 

حالة التمديد أو الفسخ املسبق.

الرأسمال :  حدس رأسمال الشركة  

في 922.222 سرهم  مقسم  إ 7 9222 

حصة 

 4522 بنطالب  لحسن  السيد 

حصة

 4522 طالب  بن  يوسف  السيد 

حصة

بن  يوسف  السيد   : التسيي2 

طالب مسي2 للشركة و ذلك ملدة غي2 

محدوسة.

والكمبياالت  الشيكات  أميع 

غي2  البنكية  والوثائق  التجارية 

لحسن  السيد  بتوقيع  إال  صالحة 

بنطالب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03/12/2021 يوم  باكاسير  التجارية 

تحت رقم 27536 .

409 P

 SOCIETE  HYGLOUZ

CUISINES  S.A.R.L D’AU

بتاريخ  عرفي  عقد  بموأب 

ذات  شركة  تأسيس   15/11/2021

املسؤولية املحدوسة و مميزاتها كالتا ي 

التسمية : هايغلوز كويزين ش.م.م 

الهدف : أعمال مختلفة

 6 بلوك  محل    املقر االأتماعي: 

رقم  38  أزرو ايت ملول انزكان 

سرهم    22.222  : الرأسمال 

  22 222.  حصة بقيمة  مقسم إ 7 

سرهم للحصة الواحدة ، السيد أيت 

علي عبد الرزاق 222  حصة

: تسي2 الشركة حاليا من  التسيي2 

طرف السيد أيت علي عبد الرزاق

السجل التجاري:

باملحكمة  القانوني  أإليداع  تم 

عدس2 25      تحت  بانزكان  امبتدايئة 

بتاريخ 26/11/2021

410 P
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 SOCIETE ESPACE AUTO

GUELMIM
 Société à Responsabilité Limitée

associé unique

Au Capital de 100.000,00 Dhs

 Siège Social est fixé à : AV

.HASSAN I GUELMIM

ICE:222958259222273

تـــأسيــس شركة
بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،11/11/2021

بشريك  املحدوسة  املسؤولية  ذات 

وحيد  باملميزات التالية:

أوطو  شركةإيسباص   : التسمية 

كلميم.

الحسن  شارع   : االأتماعي  املقر 

امول كلميم.

سرهم    22.222 الرأسمـــــــــــــال: 

حصة من فئة    .222 مقسمة عل7 

22  سرهم.

الهـــــــــــــــــدف: صيانة السيارات 

الشــــــــــــــركاء :

*الحسن باعزي  222 حصة 

املسي2 القانوني  :الحسن باعزي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ   4 4 رقم  كلميم  االبتدائي 

222  /11/25

411 P

شركة مركب بوزكار
تأسيس شركة

نون22   28 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

سا�سي  اال  القانون  وضع  تم   222 

محدوسة  مسؤولية  ذات  لشركة 

وشريك وحيد ومميزاتها كالتا ي:              

اال سم: شركة مركب بوزكار   

الهدف: محطة الوقوس – مطعم   

بوزكارتمنارت   : االأتماعي  املقر 

طاطا 

املدة: 99 سنة

سرهم    22.222 الرأسمال: 

مقسمة إ 7 222  حصة بقيمة 22  

سرهم للحصة.

االرباح : 5 في مائة للدخي2ة والباقي 

حسب قرارات الشركاء

التسيي2: السيد اصفار إبراهيم    

من  تبتدئ  االأتماعية:  السنة 

فاتح يناير ا ئ  3 سأن22 من كل سنة 

التسجيل  تم  التجارى:  السجل 

تحت  طا  بطا  بتدائية  اال  باملحكمة 
رقم 687 بتاريخ 26 سأن22 222

412 P

شــركة دادا إيمو ش.م. م.
 SOCIETE DADA IMMO SARL

رأس مالها 22.222  سرهم

سوار أتبان أماعة وقياسة أكلو 

تزنيت.

 22WW إعالن عن تأسيس شركة*
ذات املسؤولية املحدوسة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
6  نون22   222 م، تم إحداث القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة من طرف املوقعين للعقد، 

خصائصها كالتا ي:

  STE شــركة ساسا إيمو   : التسمية 

DADA IMMO

أتبان  سوار   : اإلأتماعي  املقر 

أماعة وقياسة أكلو تزنيت.
الهدف اإلأتماعي: * منعش عقاري   

 .PROMOTEUR IMMOBILIER

والبناء االشغال  مقاولة 

 TRAVAUX DIVERS OU

CONSTRUCTION
في:  حدس  الشركة  مال  رأس 

ألف  إ 7  مقسمة  سرهم    22.222

للحصة  سرهم    22 فئة  من  حصة 

الواحدة يملكها كل من:

 252 يامنة   العورف  ة  السيد   -

حصة.

- السيد أبراغي محمد 252 حصة.

- السيد عزيز محمد 252 حصة.

 252 حمزة  املسافر  السيد   -

حصة.

أبراغي  السيدان  عين  التسيي2: 

محمد و عزيز محمد مسي2ان للشركة 

ملدة غي2 محدوسة.

إ 7  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

 3 سأن22.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بتاريخ  بتزنيت  اإلبتدائية  املحكمة 

 -  843 رقم  تحت  م   2021-11-29

السجل التجاري: 5245.

413 P

ATERNET
اإلشهار القانوني

بتاريخ   املحرر  العقد  عل7  بناء 

بانزكان  واملسجل   25/11/2021

تأسيس  تم   29/11/2021 بتاريخ  

شركة باملواصفات التالية :

ATERNET : التسمية

العنوان االأتماعي : توطين مكتب 
قيسارية  الرابع  الطابق   53 رقم 

بونعماني  حسن  شارع  املامونية 

FH522 حي الدخلة اكاسير.

ذات  شركة  القانوني:  الشكل 

مسؤولية محدوسة.
رأسمال  حدس   : الشركة  رأسمال 

مقسم  سرهم،    22.222 الشركة في 

سرهم    22 بقيمة  حصة    222 إ 7 

للحصة القانونية موزع عل7 الشكل 

التا ي :

- السيد غريس هشام 252  حصة 

- السيد غريس محمد 82   حصة

- السيد غريس خالد  92   حصة 

   92 الحسين  غريس  السيد   -

حصة

   92 خديجة   غريس  السيدة   -

حصة

املجموع 222  حصة

بالجملة  شراء  و  بيع   : امهداف 

والتقسيط للمنتجات و البضائع ,

 االستي2اس و التصدير 

غريس  السيد  يعت22  التسيي2: 

محمد  غريس  السيد  و  هشام  

مسي2ان للشركة ملدة غي2 محدوسة.

: الشركة ملزمة بالتوقيع  التوقيع 

محمد  غريس  للسيد  املنفصل  

والسيد غريس خالد

املدة : 99 سنة.

بكتابة   القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

باكاسير يوم 03/12/2021 تحت رقم  
27532  واملسجل بالسجل التجاري 

في  نفس اليوم تحت رقم  49725.  

414 P

 ATLANTIC PALMS & شــركة

  DATES «S.A.R.L» A.U
شركة ذات املسؤولية املحدوسة ذات 

الشريك الواحد

 رأسمالها مليوني سرهم )2.222.222 

سرهم(

مقرها اإلأتماعي : رقم ب 46، 

املنطقة الصناعية تاسيال

الدشي2ة الجهاسية، إنزكان، أيت 
ملول

تـأسـيـس شــركة
 26 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم  نون22  222، 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

الواحد  الشريك  ذات  و  املحدوسة 

تحمل الخصائص التالية :  

 ATLANTIC شركة    : الـتـسـميـــــــــــــــة 

    PALMS & DATES «S.A.R.L» A.U

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدوسة ذات الشريك الواحد

محطة  إستغالل   -  : الـمـوضـــــوع 

لتعبئة وتلفيف الفواكه         

و بصفة عامة أميع العمليات   -

غي2  أو  مباشرة  بصفة  ترتبط  التي 

مباشرة بهدف الشركة
 ،46 رقم ب    : الـمـقر االأـتـماعــي 

الدشي2ة  املنطقة الصناعية تاسيال، 
الجهاسية، إنزكان، أيت ملول

ابتداء  سنة   99  : الشركــــــة  مــــــدة 

من يوم تأسيسها. 
 2.222.222  : الشركـــة  رأسمـــال 

سرهم مقسم عل7 22.222 حصة من 

فئة 22  سرهم.

السيد   : ومساهمتهم  الشركاء 

سرهم   2.222.222 رشيد  البسيطة 

مقابل 22.222 حصة.
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 %5 يتم إقتطاع نسبة   : امربـــــــــاح 
من امرباح لإلحتياط القانوني والباقي 

سواء يوزع أو ينقل.      
من  الشركة  تسي2   : الـتسـيـيــــــــــــــــــر 

طرف السيد البسيطة رشيد .
حق اإلمضاء : أعطي حق اإلمضاء 

للسيد البسيطة رشيد.
فاتح  من   : االأتمـاعيـة  السنـــة 

يناير إ 7  3 سأن22.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بتاريخ  بإنزكان  اإلبتدائية  املحكمة 

03/12/2021 تحت رقم : 2573.
 للخالصة البيان
الـمـسـيــر الـوحـيـد 

415 P

BOBOTTEGA  شركة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الواحد

طبقا للعقد املؤرخ في  24 نوفم22 
تم تأسيس شركة املسؤولية    222 
الواحد   الشريك  ذات  محدوسة 

بالخصائص التالية :  
BOBOTTEGA  : التسمية

إنتاج وتوزيع منتوأات   : الهدف 
والزيوت  الكوسميتيك  التجميل 

امساسية والغدائية.
  22.222  : املجموعة  رأسمال   

سرهم
املسي2: محمد الصابر

املقر االأتماعي:  5  شارع امبطال 
مكتب رقم 4 أكدال الرباط   

املدة :  99 سنة
للمجموعة  القانوني  االيداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية   
بتاريخ    22268 تحت رقم  بالرباط  

    26/11/2021
416 P

STE BOUNAB  SARL AU
رأس مالها 22.222  سرهم

املقر االأتماعي : املحل رقم 8 سوق 
سبت تافراوتن تاروسانت 
إعالن عن تأسيس شركة

 ذات املسؤولية املحدوسة 
ذات الشريك الوحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ  
القانون  إحداث  تم   ،16/11/2021
املسؤولية  ذات  للشركة  امسا�سي 
 ، الوحيد  الشريك  ذات  املحدوسة 

خصائصها كالتا ي :
BOUNAB SARL AU :التسمية

 8 رقم  املحل   : اإلأتماعي  املقر 
سوق سبت تافراوتن تاروسانت

الهدف اإلأتماعي : 
وامشغال  البناء  في  مقاول   -

املختلفة.
  : في  حدس  الشركة  مال  رأس 
  222 عل7  مجزء  سرهم    22.222
22   سرهم  للحصة  حصة من فئة  

لواحدة كلها مكتتبة  كالتا ي :
   222  : أمال  بوناب  السيد   -

حصة ، أي 22.222  سرهم.
أي  حصة،    222  : املجموع 

22.222  سرهم
أمال   بوناب  تعيين   : التسيي2 

كمسي2 للشركة ملدة غي2 محدوسة.
من فاتح يناير إ 7   : السنة املالية 

 3 سأن22.
املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
املحكمة االبتدائية  بتاروسانت بتاريخ 
  2285 م تحت رقم     06/12/2021

السجل التجاري: 8297
417 P

 BUS ATWAFIK
ش.م.م ذات شريك وحيد

تأسيس
في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ         واملسجل   25/08/2020
شركة    تأسيس  تم   26/08/2020
BUS ATWAFIK ش.م.م ذات شريك 

وحيد. 
هدفها : 

- نقل املستخدمين لحساب الغي2.
رقم  سبي  زنقة  التجاري:  العنوان 

2  الوحدة II العيون.
رأسمالها  22.222  سرهم موزعة 
إ 7 222   حصة قيمة كل حصة 22  

سرهم اكتتبت عل7 الشكل اآلتي :

 : سعيد  العسري  بن  السيد   -
222  حصة.

العسري  بن  السيد  تعيين  تم 
غي2  ملدة  للشركة  كمسي2  سعيد 

محدوسة. 
بن  السيد  توقيع  اعتماس  تم 
العقوس  أميع  في  سعيد  العسري 

والوثائق اإلسارية. 
- السجل التجاري اإليضاحي رقم 

 .32887
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بالعيون  اإلبتدائية 

07/09/2020 تحت رقم   39 
418 P

شركة �سي �سي ام لوجيستيك  
ش.م.م

برأسمال اأتماعي قدره 22.222  
سرهم

بلوك �سي رقم 76  حي املسي2ة ايت 
ملول انزكان  

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تمت صياغة القانون   10/11/2021
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة ذات الخصائص التالية : 
الغرض االأتماعي: 

- نقل البضائع  لحساب الغي2  . 
ام  �سي  �سي  شركة    : التسمية 

لوأيستيك  ش.م.م
رقم  س  بلوك  االأتماعي:  املقر 
76  حي املسي2ة ايت ملول انزكان                                                   

املدة : حدست في 99 سنة 
الرأسمال والحصص االأتماعية: 
سرهم  في.22.222   الرأسمال  حدس 
اأتماعية  حصة    222 إ 7  مقسم 
موزعة   ، سرهم للواحدة    22 بقيمة 

كامتي : 
* باكا حمزة 333 حصة 

*ريس الحسين 334 حصة
* اكلكال هشام 333 حصة 

من  مسي2ة  الشركة  التسيي2: 
ملدة  وذلك  حمزة  باكا  السيد  طرف 
غي2 محدوسة.أما التوقيع البنكي فهو 
منفصل حيث أن توقيعات كل من 
باكا حمزة أو ريس الحسين أو اكلكال 
بالتزام  الكفيلة  لوحدها  هي  هشام 

الشركة .

 37 توزع حسب الفصل  امرباح: 

من القانون امسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

 : تحت عدس رقم  االبتدائية بانزكان  

2545/2021  بتاريخ 30/11/2021.
مقتطف قصد اإلشهار 

419 P

اسبا كونسلتن  ش.م.م
رأسمالها 22.222  سرهم

مقرها االأتماعي :عمارة صفو شارع 

الحسن   حي املسي2ة اكاسير

إعالن عن التأسيس 
بـتاريـخ  عـرفي  عـقد  بمقتضـى 

باكاسير  مسجـل   10/11/2021

  222 2242975 2267 رقـم  تـحت 

لشركة  امسا�سي  النظام   وضع  تم 

محدوسة املسؤولية مميزاتها كالتا ي :

الشكل القانوني : شركة محدوسة 

املسؤولية )ش م م(.

التسمية: اسبا كونسلتن  ش.م.م

الغرض:  ) مقتطف(; 

- االرشاس والتسي2  

املستورسين  ومساندة  مواكبة   -

واملصدرين

و أميع العمليات التي لها عالقة 

بالغرض  مباشرة  غي2  أو  مباشرة 

أعاله.           

صفو  عمارة  اإلأتماعي:  املقر 

شارع الحسن   حي املسي2ة اكاسير.

املدة:  99 سنة.

أي  سرهم    22.222 الرأسمال: 

سرهم    22 فئة  من  حصة    222

محررة نقدا.

الشركاء : ) )

- سمية قرقار 222  حصة، 

التسيي2:

مع  محدوسة  غي2  ملدة  مسي2  عين 

التوقيع املنفرس لسيدة سمية قرقار، 

املزساس بتاريخ 25/10/1989، مغربيي 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  الجنسية 

W355 23و الساكنة  الوطنية رقم  

الهدى  حي   268 رقم  ب  بلوك  ب:  

أكاسير. 
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كتابة الضبط:
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  التحارية  باملحكمة  الضبط 

24/11/2021  تحت رقم 3993.
بالسجل  الشركة  تسجيل  وتم 
بتاريخ  املحكمة  لنفس  التجاري 

24/11/2021 تحت رقم 49635.
من أأل النشر والبيان

املسـي2ة

420 P

STE ASSAFEU SARL
إعـــالن قانــوني

املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سي 
ملول   بايت     09/08/2021 بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدوسة تحمل الخصائص التالية :
   STE ASSAFEU SARL : التسمية
اكدال  تجزئة    : االأتماعي  املقر 

رقم 12/17 ايت ملول
رأس املال   :   22.222  سرهم

املدة: 99 سنة  
املسي2 :  خالد الريمش

فرز أو تنظيف نفايات   : النشاط 
الصوف القطني -  الفحم االصطناعي 
أو لبنة الوقوس - االستي2اس و التصدير.    
تم اإليداع القانوني لدي املحكمة 
في 2021/12/02  االبتدائية بانزكان  

تحت رقم  256.
421 P

 SOCIETE  AGDAL MULTI
 SERVICES SARL   D’ASSOCIE

UNIQUE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدسة
في  املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 
شركة  تأسيس   01/10/2021
بالخصائص  املسؤولية  محدوسة 

التالية ..
االسم :

  Société AGDAL MULTISERVICES
SARL A.U

خدمات  عقاقي2-  بيع   : الهدف 
التجهيز-– و  بالبناء  خاصة  اخرى 

تصدير و استي2اس.

رأسمال الشركة  22.222   سرهم

التسيي2 : اكدال حسن

تماعيت  سوار   : االأتماعي  املقر 

الدراركة-اكاسير

املدة : 99 سنة ابتدءا من تأسيس 

الشركة

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

بتاريخ    27557 رقم  تحت  الكاسير 

03/12/2021

422 P

FIDUCIAIRE FB AUDIT ET CONSEIL SARL

Télé : 05 28 81 66 84

   STE  AIT SAMGAN TRANS

SARL AU
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة بشريك واحد
في    املؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة  تأسيس  تم   03/12/2021

واحد  بشريك  املحدوسة  املسؤولية 

بالخصائص التالية : 

 STE  AIT SAMGAN  : االسم 

.TRANS   SARL AU

لحساب  نقل البضاع     : الهدف  

الغي2
  22.222 املجموعة:  رأسمال 

سرهم
املسي2: احمد الرحوي

تيفرضين    حي    : االأتماعي  املقر 

تفراوت   تيزنيت

املدة : 99 سنة

للمجموعة  القانوني  االيداع  تم 

بالسجل باملحكمة االبتدائية بتيزنيت  

تحت رقم856  بتاريخ 06/12/2021

423 P

شركة  ANBERMEDIA ش.م.م  
 22 وبتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم  سأن22  222 
محدوسة املسؤولية سجلها التجاري 

رقم  2493  ذات املميزات التالية : 

    ANBERMEDIA  : التسمية 

ش.م.م .

سيدي  شارع    : االأتماعي  املقر 

حي   59 التنالتي رقم  الحاج الحبيب 

تكمي اوفال الدشي2ة

الرأسمال : 22.222   سرهم.

والنشر  االعالن    -  : الهدف 

والطباعة والعالقات العامة.

في  االستشارات  و  االتصال   -

التسويق الرقمي.
البصري  السمعي  االنتاج   -

واالنفوغرافي. 

- التجارة بشكل عام.
انور  الهاسي  السيد   -  : الشركاء 

والسيد برسكي عبد اللطيف. 

التسيي2 :  تسي2 الشركة من طرف 

برسكي  السيد  و  انور  الهاسي  السيد 

عبد اللطيف .  

اإليداع  تم   : القانوني  االيداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بانزكان 

رقم  تحت   2021/12/07 بتاريخ 

 2593

424 P

شركة انتر سيد ترافو ونكوص
 SOCIETE INTER SUD TRAVAUX

NEGOCE SARL AU

ذات مسؤولية محدوسة
رأسمالها : 22.222  سرهم

مقرها االأتماعي : زنقة 32، رقم 53
حي الوحدة 2، العيون

التأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بموأب 

النظام  وضع  نوفم22  222،   4

امسا�سي لشركة محدوسة املسؤولية 

الخصائص  ذات  الوحيد  للشريك 

التالية :

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدوسة للشريك الوحيد.

التسمية : «شركة انت2 سيد ترافو 

ونكوص» ذات مسؤولية محدوسة.

أعمال البناء   : الهدف االأتماعي 

املتخصصة امخرى.
رقم   ،32 زنقة   : االأتماعي  املقر 

53، حي الوحدة 2، العيون.

املدة : 99 سنة.

تبدأ السنة املالية   : السنة املالية 

بتاريخ وتنتهي  يناير  فاتح   بتاريخ 

 3 سيسم22 من كل سنة.

الرأسمال : 22.222  سرهم.

: يسي2 الشركة وملدة غي2  التسيي2 

محدوسة السيد رشيد بيشوالن.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سيسم22   2 يوم  بالعيون  االبتدائية 

 222 تحت رقم 3691/2021.
للخالصة والبيان

شركة انت2 سيد ترافو ونكوص

425 P

واين س واين
تأسيس ذات مسؤولية محدوسة

23 نوفم22  طبقا للعقد املؤرخ في 

محدوسة  شركة  تأسيس  تم   222 

املسؤولية بالخصائص التالية :

االسم : واين س واين.

الهدف : املطعمة.
  22.222  : املجموعة  رأسمال 

سرهم.

املسي2 : وزنه أعراب.
مركب   4 رقم   : االأتماعي  املقر 

إكوسار شارع 22 غشت أكاسير.

املدة : 99 سنة.

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 

بتاريخ  4 49 رقم  تحت   بأكاسير 
التجاري  السجل  سيسم22  222   6

.49755

426 P

MARCOS TRANS
SARL AU 

التأسيس
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموأب 

عمي2ة  بايت  3  أكتوبر  222 

تأسيس  تقرر  باها  ايت  اشتوكة 

ذات   لشركة  امسا�سي  القانون 

مسؤولية محدوسة.

الشركة  تسمية  تمت   : التسمية 

MARCOS TRANS SARL AU

الهدف : نقل املستخدمين.
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املقر االأتماعي   : املقر االأتماعي 

حي توس ي ايت اعمي2ة   : للشركة هو 

اشتوكة ايت باها.

: تقوم الشركة ملدة  املدة الزمنية 

النشر  تاريخ  من  ابتداء  سنة   99

الشركة  حل  حالة  في  عدا  النهائي، 

قبل اموان.
رأسمال الشركة : رأسمال الشركة 

محدس في مبلغ 22.222  سرهم مقسم 

عل7 الشكل التا ي :

 EL MALAALY السيد 

الجنسية،  مغربي   ،ABDELAALI

حامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 

HA  8 28 عنوانه سرب تين عمارة 

ايت اعمي2ة اشتوكة ايت باها.

السيد  تعيين  تم   : اإلسارة 

مدير   EL MALAALY ABDELAALI

الشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بانزكان 

رقم  تحت  نوفم22  222    7 يومه 

.24773

427 P

شركة تمسطي ماطيريو
تأسيس شركة

 25 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم  نوفم22  222 

التأسي�سي لشركة محدوسة املسؤولية 

الخصائص  تحمل  الواحد  ملساهم 

التالية :

«تمسطي  شركة   : التسمية 

ماطي2يو».

الشكل : شركة محدوسة املسؤولية 

ملساهم الواحد.

املوضوع : بيع مواس البناء.

الجرابيع  حي   : االأتماعي  املقر 

أوالس برحيل تاروسانت.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

يوم تأسيسها.
رأسمال الشركة : 22.222  سرهم 

فئة  من  حصة    222 عل7  مقسم 

22  سرهم للحصة.

السيد   -    : ومساهمتهم  الشركاء 

التمسطي عبد الرحيم 222  حصة.

 %5 نسبة  اقتطاع  يتم   : امرباح 

من امرباح لالحتياط القانوني والباقي 

يوزع أو  سواء  حسب تقرير الشركاء 

ينقل.

: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

الرحيم،  عبد  التمسطي  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  بطاقة  رقم 

الجرابيع  بحي  والساكن   JC342757

أوالس برحيل تاروسانت.

السنة االأتماعية : من فاتح يناير 

إ 7  3 سيسم22.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

 2 املحكمة االبتدائية بتاروسانت يوم 

سيسم22  222 تحت رقم 2279.
للخالصة والبيان

428 P

NOUR TIME- SARL -A.U
اإلشهار القانوني

بمقت�سى القرار من طرف الشريك 

 NOUR TIME- للشركة  الوحيد 
  22.222 رأسمالها   -SARL -A.U

للشركة  االأتماعي  باملقر  املنعقد 

بتاريخ 03/11/2021 قرر ما يلي:
 24 رقم   388 زنقة   : مقر الشركة 

مكرر الخيام 2 اكاسير.
 : 22.222 في  حدس  املال  رأس 

حصة من    222 سرهم مقسومة إ 7 

وموزعة  الواحدة  سرهم    22 فئة 

كتا ي:

- كرو نوالدين 222  حصة 

املوضوع: من أهداف الشركة: 

النقل الوطني و الدو ي للبضائع   -

لحساب الغي2.

النقل الوطني و الدو ي للبضائع   -

لحساب الغي2 بعمولة. 
كرو  السيد  تعيين  التسيي2:  

 NOUR لشركة  مسي2ا  نورالدين 

غي2  ملدة     -TIME - SARL -A.U

محدوسة.

من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

التسجيل بالسجل التجاري.

القانوني  اإليداع  تم    : اإليداع 

بمدينة  التجارية  املحكمة  لدى 

تحت   01/12/2021 بتاريخ  اكاسير 

السجل التجاري رقم     27477 رقم 

.49687

429 P

 DOMAINE EL KHEIR

MARWA S.A.R.L
 SIEGE SOCIAL : N°43 RUE

 TIMEGLICHT

 CITE NOUVEAU TALBORJT

  AGADIR

التصفية املسبقة.
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 24/11/2021 بتاريخ  االستثنائي 

تقرر مايلي : 

للشركة  املسبقة  التصفية   *

ابتداءا من اليوم نفسه.

عبد  الكريميج  السيد-  تعيين   *

هللا- مصفي للشركة.

* مقر الشركة هو مقر التصفية.  

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بأكاسير  التجارية  املحكمة 

07/12/2021 تحت رقم 27626 .

430 P

مكتب حسابات ابن عامر

ESSAIL IMPORT EXPORT
 ESSAIL  وقف نهائي  لنشاط الشركة

IMPORT EXPORT  ش.م.م
 ICE: 002955003000038 R.C N°:

2623

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

و   01/12/2021 بتاريخ  االستثنائي 

تحت   2021/12/03 بتاريخ  املسجل 

 ،OR :  2224 و : RE 22 2527  رقم

  ESSAIL IMPORT EXPORT لشركة

سرهم    2.222 رأسمالها  ش.م.م 

ابخشاش  بدوار  االأتماعي:  مقرها 

أكلو تيزنيت ، تمت املصاسقة عل7 : 

- الوقف النهائي  لنشاط الشركة.

تم إيداع امللف القانوني بمكتب 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ   859 رقم  تحت  بتيزنيت 

.07/12/2021
431 P

 SOCIETE ARZAC
 MATERIAUX DE

 CONSTRUCTION ET
  TRAVAUX DIVERS   SARL

 SECTEUR O 99 SONABA 
 FOUNTY  AGADIR

بمقت�سى محضر اأتماع املنعقـد 
بتاريخ  28 أبريل  222 تقرر مايلي    :                                                  
حسابات  عـل7  املصاسقة   -

التصفية
-  إبراء ذمة املصفي                            
- الحل النهائي للشركة                  

- التشطيب عل7 السجل التجاري            
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باكاسير تحت رقم 27526   

بتاريخ 2 سيسم22  222.
432 P

شركة اكري بيكالي ش.د.م.م-
ش.و

رقم 425  فونتي العليا اكاسير
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 19/11/2021 بتاريخ  االستثنائي 

لشركة اكري بيكا ي ش.ذ.م.م_ش.و 
تمت املصاسقة عل7 ما يلي :

-التصريح باالنحالل التام لشركة 
* اكري بيكا ي * ش.ذ.م.م-ش.و

الزهراء  فاطمة  السيدة  تعيين   -
بيكا ي لتتبع أعمال التصريح بانحالل 
الشركة والتشطيب عليها من السجل 

التجاري ومصالح الضرائب و غي2ها.
 425 رقم   : -تعيين مقر االنحالل 

فونتي العليا اكاسير
اإليداع القانوني : لقد تم اإليداع 
لدى املحكمة التجارية باكاسير بتاريخ 
03/12/2021 تحت رقم 27545 .

رقم  تحت  التجاري  والسجل 
 4947، باملحكمة التجارية ٲكاسير

433 P
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شركة افريكا مداق  
شركة ذات  املسؤولية املحدوسة سات 

الشريك الوحيد 
املقر االأتماعي . س/وبركوال موتو 
الطابق السفلي اقامة املجد حي 

ارحالن الدشي2ة  الجهاسية
  تصفية الشركة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
الغي2 العاسي املؤرخ ف 16/11/2021 
قرر الشربك الوحيد لشركة   افريكا 
املسؤولية،  محدوسة  شركة  مداق 
رأسمالها  االأتماعـي  محدس في  مبلغ 
االأتماعي   ومقرها  سرهم    22.222
السفلي  الطابق  موتو  س/وبركوال 
الدشي2ة   ارحالن  حي  املجد  اقامة 

الجهاسية ما يلي :  
نظرا  لشركة  متوقع  حل   -
واأهتها  التي  والعراقيل  لصعوبات 

منذ التأسيس.
الحسين    بلول  السيد  تعيين   -

كمصفي للشركة .
املقر االأتماعي لشركة  تحديد   -

كمقر لتصفية .  
تم وضع الوثائق القانونية بكتابة 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   01/12/2021 بتاريخ  باكاسير 

رقم 2555.
434 P

ADAM ASCENSEUR شركــة
الـسجـل الـتـجـاري عـدس: 32529 - 

أكـــاسيــــــر
 28 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قررت  يوليوز  222،    3 و  يونيو 
بمثابة  املنعقدة  العامة  الجمعية 
للشركة   اإلستثنائي  العام  الجمع 
  ADAM ASCENSEUR املسماة  
سرهم،    2.222 برأسمال  ش.م.م.، 
رقم  بلوك أ،  الكائن مقرها بأكاسير، 
355، تجزئة الحسنية، أنزا ، ما يلي :

• إعالن الحل املسبق للشركة ؛
أامع  لعبيل  السيد  تعيين   •

كمصف للشركة ؛
 : في  التصفية   مقر  تحديد   •
تجزئة   ،355 رقم  أ،  بلوك  أكاسير، 

الحسنية، أنزا.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بأكاسير بتاريخ 22 سأن22  222، تحت 

رقم 9 275 .
للخــــالصة والبيـــــان

435 P

 BE CONSULT   S.A.R.L.AU
راسمالها 32.222 

84الثامري عمارة التالث  الطابق 
2  رقم

انزكان املدارس زنقة 
تصفية الشركــــة

صاسق  باكاسير   01/11/2021 في 
شركــــة  حل  عل7  الوحيد   الشريك 
ذات   BE CONSULT  S.A.R.L  
مقرها  سرهم   32.222 رأسمال 

بانزكان.  
 BE تمت تصفية الشركة املسماة -

.CONSULT
- تم الحذف من السجل التجاري.
 MOUTAKI السيدة:  تعين   -

FATIMA مصفية.
االيداع  تم   : القانوني  االيداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية بانزكان 
رقم  تحت   01/12/2021 يومه 

.2557/2021
436 P

 ASSISTANCE شركة
  BOUSSETA

التشطيب النهائي للشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 ASSISTANCE لشركة  االستثنائي 
يوم  املنعقد   BOUSSETA

2021/11/03 تقرر ما يلي : 
لشركة  النهائي  التشطيب   -
وتم   ASSISTANCE BOUSSETA
املقر  هو  التصفية  مقر  تحديد 
رقم  عمارة   4 رقم  شقة  االأتماعي 
2 الحي املحمدي أكاسير  68 السعاسة 
مصف  أيوب  بوستى  السيد  عين  و 

للشركة.
لدى  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
يوم    27533 رقم  تحت  الكاسير 

2021/12/03
437 P

   ASSARIA IMPORT EXPORT
SARL A.U

تصفية مسبقة للشركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
لشركة   شركاء  قرر   13/09/2021
  ASSARIA IMPORT EXPORT
املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 
 425 زنقة  اإلأتماعي  مقرها  الكائن 

رقم  2 الجرف انز كان  مايلـــــي :
• تصفية مسبقة للشركة،

تعيين السيد ايت توس محمد     •
كمصفي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
االبتدائية املحكمة  لـــدى   الضبط 
تحت   13/10/2021 بتاريخ  انزكان 

رقم 68 2.
املصفي للخالصة و البيان

438 P

CONSTRUCTION CTB SARL
املؤرخ  العام  الجمع  بمقت�سى 
بتاريخ 22   / 24 / 222   قرر ما يلي:

شركة   حساب  تصفية   -
  CONSTRUCTION CTB SARL AU
الكائنة بحي الداخلة املشروع الصغي2 
ساحة مسجد ابوبكر  رقم ك ف 2 
الصديق اكاسير وتعيين السيد سعيد 
اغونان كمصفي لشركة وتثبيت املقر 

االأتماعي كمقر لتصفية الشركة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
املحكمة التجارية بأكاسير تحت رقم        

26445  بتاريخ 15/09/2021 
املتصرف بالشركة:

439 P

 SOCIETE CODAGRI شركة
   SARL AU

RC 36375 AGADIR
شركة ذات املسؤولية املحدوسة 

رأسمالها 2.222  سرهم    
مقرها االأتماعي مجمع انبعات   

عمارة 8   امل 2 بنسركاو اكاسير.
اإلشهار القانوني

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ 30/11/2021 لشركة –  كوسا 

كرى -.

في  تصفيتها  و  الشركة  حل  قرر 

عمارة  املقر الكائن مجمع انبعاث   

8   امل 2 بنسركاو اكاسير.

هللا   عبد  وهبي  السيد  وتعيين 

كمصفي لشركة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  باكاسير  التجارية 

07/12/2021 تحت رقم 27599 .

440 P

SOCIETE EXALMENS
شركة محدوسة املسؤولية - رأسمالها 

22.222  سرهم

املقر : تجزئة الرشاس عمارة رقم 7 

الطابق الثاني شقة رقم 622 شارع 

محمد الخامس أكاسير

فسخ الشركة مسبقا
بمقت�سى عقد عرفي للجمع العام 

 04/11/2021 يوم  العاسي  غي2 

لشركة    الوحيد  الشريك  قرر 

EXALMENS  مايلي:

- فسخ الشركة مسبقا.   

- تعيين السيد كبور أحمد مصفي 

للشركة.

- تحديد مقر التصفية ب : تجزئة 

الثاني  الطابق   7 الرشاس عمارة رقم 

شقة رقم 622 شارع محمد الخامس 

أكاسير

باملحكمة  الـقـانوني  اإليـداع  تـم 

   27562 التجارية بأكاسير تحـت رقم 

بتاريخ 06/12/2021.   
االقتطاف والبيان

احمد زهور

441 P

  FINEST FRUITS
 إعالن عن نهاية تصفية الشركة

بتاريخ    عرفي  عقد  بمقت�سى 

لشركة  الشركاء  قرر   28/09/2021

املسؤولية  ذات   FINEST FRUITS

املحدوسة ما يلي : 

* املوافقة عل7 الحساب الختامي 

للتصفية التي أنشأها السيد هشام 

حنون .
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إأراءات تصفية الشركة  إنهاء   *
وذلك   FINEST FRUITS املسماة   

ابتداء من تاريخ28/09/2021. 
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ   2 76 رقم  تحت  بإنزكان 

.14/10/2021
442 P

  LVCA TRANS شركة
حــــــل مسبق للشركة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
.LVCA TRANS االستثنائي لشركة

تقرر   2021/12/03 يوم  املنعقد 
 LVCA :  الحل املسبق لشركة  ما يلي 
املسبق  الحل  تحديد  وتم   TRANS
زنقة   : التصفية  مقر  للشركة، 
رقم  ج  بلوك  الزيتون  حي  املستقبل 
تكوين اكاسير و عين السيد رافع   33

الداوسي كمصف للشركة.    
لدى  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
يوم    276 3 رقم  تحت  الكاسير 

 2021/12/07
443 P

STE SAMIFISC

 STE LES MASSAGES
D’ARGAN

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
05/01/2021، تم إقرار ما يلي:

- التصفية املسبقة للشركة.
حامد  بلعاي�سي  السيد  تعيين   -

كمصفي للشركة.
اختيار املقر االأتماعي للشركة   -

كمقر للتصفية.
باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 
التجارية مكاسير بتاريخ 01/12/2021 

تحت رقم 27496  .
444 P

MOZA BRA CAFE SARL
اغالق تصفية الشركة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
نون22  بتاريخ     املؤرخ  عاسي  الغي2 
الوحيد لشركة الشريك  قرر   222 

مقرها   MOZA BRA CAFE SARL  
بلوك أ   748 االأتماعي موأوس برقم 

تدارت انزا العليا اكاسير  ما يلي :
- املصاسقة عل7 حسابات تصفية 

الشركة.  
من  املصفي  تجريد  و  إعفاء   -

مهامه 
بشكل  الشركة  تصفية  إغالق   -

تام و نهائي . 
تم وضع الوثائق القانونية بكتابة 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
باكاسير بتاريخ 22 سأن22  222 تحت 

رقم 27522  .
445 P

 MIR TRADE - SARL
رقم     بلوك ب6 حي السالم  
اممان 5 الدشي2ة الجهاسية انزكان

إعالن عن حل مبكر للشركة
الصاسر  اأتماع  بموأب محضر 
شركة  في  املساهمين  مجموعة  عن 
نوفم22   32 الصاسر في   MIR TRADE

 222 تقرر ما يلي :
الحل املبكر للشركة وتعيين السيد 
أميع  التخاس  سغنوا  العزيز  عبد 
الشركة  بتصفية  املتعلقة  الت2تيبات 

والشطب من السجل التجاري. 
القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بتاريخ  بآنزكان  امبتدائية  باملحكمة 

07/12/2021 تحت رقم 2597
446 P

  STE PALLMA NEW SARL
تصفية الشركة

IF 26188874   RC 3837
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتزنيت  
تم وضع محضر  اكتوبر   222    28
الجمع العام  االستثنائي لشركة والتي 

تحمل الخصائص التالية :
- تصفية الشركة.

السيد محمد بنعبدهللا   تعيين    -
مصفي للشركة. 

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بتيزنيت  

تحت رقم 858 في2021/12/07 
447 P

SOUSS INMA SARL
تصفية مسبقة للشركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
لشركة   شركاء  قرر   15/01/2019
ذات  شركة   SOUSS INMA
مقرها  الكائن  املحدوسة  املسؤولية 
رقم   E بلوك  الزيتون  االأتماعي حي 

25  تكوين اكا سير ما يلي :
• تصفية مسبقة للشركة،

محمد  رأول  السيد  تعيين   •
كمصفي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
التجـارية  املحكمة  لـــدى  الضبط 
تحت   08/11/2021 بأكــاسيربتاريخ 

رقم  68 27 
املصفي للخالصة والبيان

448 P

شركة صيدلية رياض حيدة
ش.م.م ذات شريك واحد
رأسمالها : 22.222  سرهم

مقرها االأتماعي : أوالس عبو، أوالس 
برحيل، تاروسانت

السجل التجاري : 6829
تلقاه  موثق  عقد  بمقت�سى   -  I
بأكاسير  موثق  املاكري،  مني2  امستاذ 
بتاريخ 29 أكتوبر  222 تقرر ما يلي :

  - تفويت 222  حصة اأتماعية 
الفقي2،  أحمد  للسيد  اململوكة 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
في الشركة املسماة   W375358 رقم 
«صيدلية رياض حيدة» ش.م.م ذات 
لفائدة السيدة إكرام  شريك وحيد، 
التعريف  لبطاقة  الحاملة  ميكيل، 

.J473466 الوطنية رقم
- استقالة السيد أحمد الفقي2   2
من مسؤوليته كمسي2 وحيد للشركة 
إبراء  عل7  وحصوله  الذكر  السالفة 

نهائي وكامل.
تعيين السيدة إكرام ميكيل   -  3
غي2  ملدة  للشركة  وحيدة  مسي2ة 

محدوسة.
4 - تحيين النظام امسا�سي للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  II
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
نوفم22  222   23 بتاريخ  بتاروسانت 

تحت رقم  225.
449 P

AMGHAR NEGOCE
ش.م.م

رأسمالها : 2.262.222 سرهم
مقرها االأتماعي : إميمقورن، طريق 

أيت باها، اشتوكة أيت باها
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي املؤرخ في يوم    ماي  222، 

تقرر ما يلي :
 : هبة الحصص االأتماعية   -    
العزيز،  عبد  حرزي   : الساسة  قام 
حرزي عبد هللا وحرزي براهيم بهبة 
الحصص االأتماعية التي يملكونها في 
الشركة أي 2 23  حصة اأتماعية 

لفائدة السيد حرزي محمد.
قدم السيد   : استقالة مسي2   -  2
كمسي2  استقالته  هللا  عبد  حرزي 

للشركة.
3 - تعيين مسي2 أديد : عين السيد 
حرزي محمد مسي2 وحيد للشركة ملدة 

غي2 محدوسة.
امسا�سي  القانون  تحيين   -  5

للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بإنزكان بتاريخ 2 سيسم22  222 تحت 

رقم 2566.
450 P

شركة ادو أكادير
ش.م.م

رأسمالها : 9.492.222 سرهم
 املقر االأتماعي : شارع املعرض، 

رقم 2، أكاسير
السجل التجاري رقم  384

تفويت الحصص االأتماعية
بموأب محضر الجمع العام الغي2 
العاسي لشركة اسو أكاسير شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة واملنعقد بتاريخ 
تم االتفاق عل7 ما  أكتوبر  222   6

يلي :
تفويت حصص اأتماعية :

زينة  اسولحيان  السيدة  فوتت 
التي  االأتماعية  الحصص  مجموع 
والبالغة  الشركة  في رأسمال  تملكها 
سرهم    22 فئة  من  حصة   49 
السيدة  أختها  لفائدة  واحدة  لكل 

اسولحيان عائشة.
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القانون  من  و7   6 املاسة  تعديل 
امسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بمدينة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
32 نوفم22  222 تحت  أكاسير بتاريخ 

رقم 27455 .
451 P

 SOCIÉTÉ AL
 JANOUB SOUSS DE

 TRAVAUX DIVERS DE
 CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
رأسمالها 22.222  سرهم

املقر االأتماعي : رقم 42  حي العين 
الزرقاء -  تيزنيت

سجل تجاري رقم : 3 68
تعديالت في القانون امسا�سي 

للشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
  26/10/2020 في  املؤرخ  للشركاء 

تقرر ما يلي :
 522 تفويت  عل7  املصاسقة   -
هللا  عبد  السيد  حيازة  في  حصة 
املوسن إ 7 وسيع تهدي، بموأب عقد 

عرفي مؤرخ في يومه.
املجضر مسجل في تيزنيت بتاريخ 
6  أكتوبر 2222 تحت رقم 6452.

بكتابة  القانوني  اإليداع  يتم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بتيزنيت 
رقم  تحت   2222 أكتوبر   22 بتاريخ 

.7 2
وكذلك

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
 2222 أكتوبر   26 املؤرخ في  للشركاء 

تقرر ما يلي :
املصاسقة عل7 تفويت 522 حصة 
في حيازة السيد وسيع تهدي إ 7 السيد 
عرفي  عقد  بموأب  مهنا،  الحسين 

مؤرخ في يومه.
- أن تظل الشركة ملزمة بالتوقيع 

الوحيد للسيد عبد السالم غفور. 
نتيجة ذلك تم تحيين و تعديل   -

القانون امسا�سي للشركة.

- املحضر مسجل في تيزنيت بتاريخ  
27/10/2020  تحت رقم 6742.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بتيزنيت 
رقم  تحت   ،28/10/2020 بتاريخ 

.724
ملخص قصد النشر 

452 P

FIDUCIAIRE BIOU COMPTA FISC

AIT ALI NEGOCE
  تعــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

العام  الجمع  ملقتضيات  طبقا 
 AIT ALI شركة  معضاء  االستثنائي 
  11/11/2021 بتاريخ   NEGOCE

تقرر ما يلي: 
تفويت حصص السيد الحسن   -
حصة   522 في  املحدسة  و  علي  ايت 

لفائدة السيد عبد الرحيم ايت علي.
تعيين السيد عبد الرحيم ايت   -  
علي  كمسي2 وحيد للشركة ملدة غي2 

محدسة.
عبد  السيد  توقيع  تفويض   -
وثائق  أميع  في  علي  ايت  الرحيم 
واالسارية  )البنكية  الشركة 

والقانونية( .
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع   -
بانزكان  االبتدائية  املحكمة  لدى 
رقم  تحت   19/11/2021 بتاريخ 

2448
453 P

شركة بوينا مانيرا لوجستيك  
ش.م.م 

برأسمال اأتماعي قدره 22.222  
سرهم

عند راسيب رقم 42  بلوك 22 
اكدال ايت ملول انزكان

الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 
املصاسقة  تمت   ،06/09/2021  :

باإلأماع عل7 املقت2حات اآلتية :
عثمان  العطافي  السيد  قام   -
اململوكة  الحصص  أميع  بتفويت  
ب522  املقدرة  و  الشركة  ساخل  له 
مبارك  السيد  إ 7  اأتماعية  حصة 

الديب  .

-  استقالة السيد عثمان العطافي 
للشركة  وحيد  كمسي2  منصبه  من 
مسي2ا  كرامي  محمد  السيد  وتعيين 

وحيدا للشركة . .
- يعوس  التوقيع البنكي إ 7 السيد 

مبارك الديب لوحده. .
-  تحيين القوانين امساسية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 : بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 
 : رقم  عدس  تحت    02/12/2021

2567/2021
مقتطف قصد االشهار 

454 P

 BAICH TRANSPORT ET
 LOGISTIQUE

  ش.م.م
تفويت حصص

تعيين مسي2
وتعديل قوانين الشركة

العام  الجمع  مداوالت  بمقت�سى 
االأتماعي  باملقر  املنعقد  االستثنائي 
 21/06/2021 بتاريخ  للشركة 
 BAICH شركة    شركاء  قرر 
 TRANSPORT  ET LOGISTIQUE

رأسمالها 22.222  سرهم  ما يلي : 
- تفويت 222  حصة من فئة 22  
سرهم  للواحدة من مجموع الحصص  
رشيد   ابوالفرج  السيد  يمتلكها  التي 
لفائدة  السيد ابوالفرج املصطفى.                            
الشركة   رأسمال  أصبح  وبذالك 
سرهم    22.222 في  حدس  الذي 

مقسمة إ 7  222  حصة كامتي:
  222 السيد ابوالفرج املصطفى 

حصة   بقيمة 22.222  سرهم.
استقالة السيد ابوالفرج رشيد   -

من منصبه كمسي2 للشركة.
- تعين السيد ابوالفرج املصطفى 

مسي2ا للشركة ملدة غي2 محدوسة .
- التوقيع  لدى املؤسسات البنكية 
من طرف السيد ابوالفرج املصطفى..
باملحكمة  اإليداع  تم  وقد 
بتاريخ  انزكان  بمدينة  االبتدائية 
 2387 عدس  تحت   11/11/2021

السجل التجاري رقم 7723 .
455 P

STE CH.A.Y TRANS SARL
بموأب محضر الجمع العام غي2 

العاسي بتاريخ 26/05/2021 تقرر ما 

يلي:

للشريك  العائلي  االسم  تغيي2   -

لغرض مطابقة الحالة املدنية؛

اساوضبيب  السيدة  باعت   -

الغزوي  للسيد  حصة  نفيسة322 

خالد؛

اساوضبيب  السيدة  استقالة   -

للشركة  كمسي2ة  مهامها  من  نفيسة 

و تعيين السيد الغزوي خالد كمسي2 

أديد للشركة؛

الشركة  تلتزم  البنكي:  التوقيع   -

الغزوي  للسيد  الوحيد  بالتوقيع 

خالد؛

للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2   -

إ 7 شركة ذات املسؤولية املحدوسة 

للشريك الوحيد؛

امسا�سي  القانون  تحديت   -

للشركة؛

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بأكاسير  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت  يونيو  222    2 بتاريخ 

.100127/2021

456 P

 SOCIETE  ECHOUAIF EL

 HASSAN DE TRAVAUX

DIVRS ET DE ROUTE   SARL
رأسمالها : 2.222.222  سرهم .

مقرها االأتماعي :  شارع الحسن 

الثاني رقم 65 السمارة

بيع حصص اأتماعية و زياسة 
رأسمال الشركة  

الجمع  محضر  بـمـوأـب 

بـتـاريـخ  للشركاء  اإلستثنائي  العام 

22/11/2021 تم االتفاق عل7 ما يلي: 

االأتماعية  الحصص  تفويت   -

عل7 الشكل التا ي :

الحسن  للسيد  سهم   222  *

سفيان  السيد  لصالح  اشويف  

اشويف.
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الحسن  للسيد  سهم   222  *

محمد  السيد  لصالح  اشويف  

اشويف.

الشركة  رأسمال  من  الزياسة   -

 9.822.222 مبلغ  بزياسة  وذلك 

ليصبح مبلغ الرأسمال  سرهم نقدا   

  2.222.222 للشركة  اإلأتماعي 

سرهم مع تحرير %25 من   الرأسمال 

املزاس .

اشويف  لصالح   7.842.222  *

الحسن) 78422حصة(. 

اشويف  لصالح   982.222  *

سفيان) 9822حصة( .

اشويف  لصالح   982.222  *

محمد) 9822حصة( .

االسا�سي  القانون  تعديل   -

للشركة.

الحسن  اشويف  السيد  تعيين   -

مسي2ا وحيدا للشركة ملدة سنة قابلة 

للتجديد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحكمة  هيئة  لدى  الضبط 

 ,  253 اإلبتدائية باسمارة  تحت رقم 

وذلك بتاريخ 2021/12/01.
من األ النسخة و البيان

457 P

شركة ديميتري ترانس /  ش.م.م
برأسمال قدره 22.222  سرهم

بلوك 2  رقم 29 حي ايت باسي ملزار 

ايت ملول 

الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 

املصاسقة  تمت   ،13/09/2021

باإلأماع عل7 املقت2حات اآلتية :

اوبلخي2  السيدين  من  كل  قام   -

حسن  و اس بطاهر ايدر  بتفويت أميع  

و املتمثلة في  حصصهم االأتماعية  

  22 بقيمة  اأتماعية  حصة   522

سرهم  للحصة الواحدة إ 7 السيدين  

)252حصة(   الرحيم  عبد  توفيق 

وفروقي محمد)252حصة (.

اس  السيدين  من  كل  استقالة   -
من  حسن  اوبلخي2  و  ايدر  بوطاهر 
وتعيين  للشركة  كمسي2ين  منصبهما 
مسي2ا  الرحيم  عبد  توفيق  السيد 
وحيدا للشركة وذلك ملدة غي2 محدسة.
حيث  منفصل  البنكي  التوقيع   -
يعوس إ 7 السيد توفيق عبد الرحيم 

أوا 7 السيد فروقي محمد .
امساسية  القوانين  تحيين   -

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  ثم 
 : بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 
 : رقم  عدس  تحت    02/12/2021

2568/2021
مقتطف قصد االشهار 

458 P

 DANIALAND SARL
 AU CAPITAL DE 12.900.000

DHS
 SIEGE SOCIAL : ACCES

 CIMETIERE IHCHACH, ANCIEN
 IHCHACH, EL GHAZOUA,

AGADIR
إعالن عن بيع الحصص.

للجمع  العرفي  العقد  بمقت�سى 
بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي  العام 

19/11/2021 قرر الشركاء ما يلي :
 R الشركة  قبول   -
 INTERNATIONAL SERVICES

كشريك أديد
حصة    2.922 بيع  قبول   -
العزيز  عبد  السيد  طرف  من 
 R الشركة   لصالح  حوايس 

INTERNATIONAL SERVICES
تم االيداع القانوني لدى املحكمة 
  27525 التجارية مكاسير تحت رقم 

بتاريخ 01/12/2021.
459 P

COMPETENCESSUD SARL
إعـــــــالن عـــن تغي2ات في شــركـــــــة

مداوالت  محضر  بمقت�سى 
الجمعية العامة غي2 العاسية لشركة                  
   COMPETENCESSUD SARL
بتاريخ 17/05/2021 تم إقرار ما يلي :

- بيع كل االسهم اململوكة من قبل 

لسيد  لصالح  نويب  هللا  السيدعبد 

وسيعة ايت بنهبة

السيد  استقالة  قبول   -

زكرياءنويب من منصبه في االسارة

بنهبة  تعيين السيد وسيعة ايت   -

مدير للشركة

- تعديل النظام امسا�سي 

باملحكمة  تم   : التجاري  السجل 

بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

04/06/2021 تحت رقم220/2021 

460 P

   STE COIFFURE TAKTIK

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة 

ذات شريك واحد 

ذات رأسمال: 2.222 

 MAG 41 IMM :مقرها االأتماعي

 24 QUARTIER SALAM PORJET

ANNASER AGADIR

السجل التجاري رقم :42697 

بأكاسير

في  املؤرخ   SSP عقد  بموأب 

محضر  تحرير  تم   ،01/09/2021

 COIFFURE املساهم الوحيد في شركة

وكانت قراراته عل7 النحو   ،TAKTIK

  22 بقيمة  سهم    22 بيع   - التا ي: 

للسيد  مملوكة  للسهم،  سرهم 

 BOUTABAA ABDELMOULA

 AICHA ECHCHYGUAR   . لفائدة  

إ 7  للشركة  اإلأتماعي  املقر  نقل 

 MAG   41 IMM العنوان الجديد: 

 24 QUARTIER SALAM PORJET

تعيين      ANNASER AGADIR

   MadAME AICHA ECHYGUAR

غي2  لفت2ة  للشركة  وحيدة  مسي2ة 

محدسة -. مراأعة النظام امسا�سي

460P مكرر

شـركـة الرا�سي سوس ترافو             
شركة ذات املسؤولية املحدوسة  
رأسمال الشركة  22.222  سرهم

املقر االأتماعي :  بلوك ب رقم 53 
اركانة ايت ملول 

بمقت�سى عقد عرفي موقع بتاريخ 
بانزكان  املسجل   30/08/2021
ترتب  والذي   02/09/2021 بتاريخ 

عنه ما يلي :
الحصص  تفويت  تفعيل 

االأتماعية :
تحويل املقر االأتماعي : 

تحويل املقر االأتماعي للشركة   -
ا 7 العنوان الجديد التا ي : 

تناورت 2 سوار عين سيدي بلقاسم 
تمسية ايت ملول  

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  95   تحت  بانزكان  االبتدائية 

بتاريخ 21/09/2021.
461 P

STE FONTY FOOD – Sarl-
Au

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
والدي    04/11/2021 في  املنعقد 
ثم بموأبه احدات تغيي2ات بشركة  
شركة   FONTY FOOD SARL-Au
رأسمالها   املسؤولية  محدوسة 
االأتماعي  ومقرها  سرهم    22.222
الشارع رقم    رقم625   5 بلوك  هو 

حي الكويرة - اكاسير.
حيت تقرر مايلي :

مملوك  سهم    222 تفويت   *
 MY HOUMAD AIT للسيد  

MOULAY
 LAHOUCINE EL لصالح السيد 

.YAKOUBI
 MY HOUMAD استقالة السيد*
AIT MOULAY من  منصبه كمسي2 
مسي2ا  اليعقوبي  الحسين  وتعيين 
غي2  لفت2ة  للشركة  أديدا  وحيدا 

محدوسة .
*الحق املفتوح للتكفل باملساطر 

االسارية.
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* تحديث النظام امسا�سي.
باملحكمة   القانوني  االيداع  تم 
  03/12/2021 في  بأكاسير  التجارية 

تحت  رقم 27552 
462 P

شركة فجيج سيرفيس  ش.م.م
STE FJIJ SERVICE SARL

اعالن بتعديل
السجل التجاري رقم 55 2 

الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي  العام 
تم  الشركة  بمقر     15/11/2021

التعديل االتي:
  22 5  حصة من فئة  تفويت   •
سرهم من طرف السيد محمد الباز 

لفائدة  السيد عبد هللا بركاش .
للشركة  التجاري  االسم  تغيي2   •
س22فيس  فجيج  اسم  ا 7  وتحويله 

مكان سكوت بروشوب. 
تحويل املقر االأتماعي للشركة   •
ا 7 شارع املختار السو�سي حي امغار 

تمسية أيت ملول  ..
• تعديل النظام امسا�سي .

القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بتاريخ    بإنزكان  االبتدائية  باملحكمة 

01/12/2021 تحت رقم 2554.
463 P

STE SAMIFISC

STE KLE EN MAIN
بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 

24/11/2021 ، تم إقرار ما يلي :
- تفويت 29  حصص من السيدة 
أو اب باكيت كارين رايموند ماغيإ 7 

السيدة أو اميلي سيلفي شيسالين.
29 حصص من السيد  تفويت    -
البوها ي لحسن إ 7 السيدة أو اميلي 

سيلفي شيسالين.
- تغي2 الشكل القانوني للشركة من  

SARL A.U 7 اSARL
أو  للسيدة  والتوقيع  التسيي2   -

اميلي سيلفي شيسالين.
باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 
التجارية بأكاسير بتاريخ 07/12/2021 

تحت رقم 27624 .

464 P

MERY SKINCARE
زنقة 2 7 رقم 8 حي الوفاء اكاسير
محضر الجمع العام االستثنائي 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 30/11/2021 قررمساهموا 

الشركة ما يلي :
اوتنزيت  ايمان  السيدة  قررت   -
تفويت 522 حصة اأتماعية للسيدة 

فاطمة الزهراء بوكفة.
القديمة  املسي2ة  استقالة   -
اوتنزيت  ايمان  السيدة  للشركة 
السيدة  الجديدة  املسي2ة  وتعيين 
إعطائها  مع  بوكفة  الزهراء  فاطمة 

صالحية االمضاء اإلساري و البنكي.
من  القانوني  الشكل  تغيي2   -
شركة محدوسة املسؤولية ا 7 شركة 
محدوسة املسؤولية الشريك الوحيد.

االسا�سي  القانون  تحيين   -
للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   07/12/2021 بتاريخ  باكاسير 

رقم 27622 . 
للخالصة والتذكي2

 قبال حسن

465 P

شركة مايوزا ترونسبور   ش.م.م
برأسمال اأتماعي قدره 22.222  

سرهم
بلوك 22 حي الجديد ازرو ايت ملول 

انزكان 
الجمع  محضر  بمقت�سى 
 : بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 
املصاسقة  تمت   ،  05/11/2021

باإلأماع عل7 املقت2حات اآلتية :
و  محمد  سكار  السيدان  قام    -
حصة    67 بتفويت   اكلكال هشام 
لكل واحد منهما اململوكة لهما ساخل 

الشركة إ 7 السيد ريس الحسين .   
- أما التوقيع البنكي فهو منفصل 
سكار  من  كل  توقيعات  أن  حيث 
ريس  أو  هشام  اكلكال  أو  محمد 
الحسين هي الوحيدة الكفيلة بالتزام 

الشركة ماليا و بنكيا.
- تحيين القوانين االساسية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 : بتاريخ  بانزكان  االبتدائية  
 : رقم  عدس  تحت    06/12/2021

2589/2021
مقتطف قصد اإلشهار 

466 P

 STE MAHA  شركة
  ANIMATION  SARL

املقر االأتماعي : رقم 67 زنقة 
يوسف بن تاشفين ايت باها شتوكة 

ايت باها 
رقم السجل التجاري 2225./انزكان 

 تعديالت قانونية 
العام  للجمع  محضر  بمقت�سى 
قرر    29/11/2021 في  االستثنائي 

الشركاء مايلي: 
املصاسقة عل7 تفويت السيد أيت 
67  حصة اأتماعية  الوعلي أيوب  
لفائدة   حصة    222 اصل  من 
بتاريخ  السيد أولعبيد عبد الرحيم  

 29/11/2021
املصاسقة عل7 تفويت السيد أيت 
66  حصة اأتماعية  الوعلي أيوب  
من اصل 222  حصة لفائدة  السيد 

هنون محمد  بتاريخ 29/11/2021
تعين السيد أولعبيد عبدالرحيم و 
السيد هنون محمد  مسي2ين الشركة.
اضافة االنشطة التالية ا 7 نشاط 
الشركة : أعمال املطعم , مركز الدعم 

خاص أعمال متنوعة او انشاءات  
تحيين القانون امسا�سي للشركة.

تم ايداع امللف القانوني للشركة 
لدى املحكمة االبتدائية النزكان تحت 

رقم  262 بتاريخ 07/12/2021 
467 P

مكتب حسابات ابن عامر

شركة  LOUID L.T.A  ش.م.م. 
التعريف املوحد للمقاوالت 

 22245255822222  السجل 
التجاري 4295

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي املؤرخ في  2نون22 و املسجل 
رقم  تحت  نون22  222   25 بتاريخ 

 RE 22 2272 : و
OR: 9965 تمت املصاسقة عل7 : 

- املوافقة  عل7  بيع.662   حصة 
 22.22  سرهم للحصة .

- تبني الصياغة الجديدة للقانون 
امسا�سي .

إيداع  تم   : القانوني  اإليداع 
امللف القانوني بمكتب الضبط لدى 
املحكمة االبتدائية بتزنيت عدس852      

بتاريخ 01/12/2021.
468 P

 STE PALMAGRO MAROC
SARL

شركة ذات مسؤولية محدوسة
رأسمالها : 422.222,22 سرهــم

مقرها : 225 ، حي موالي رشيد، 
العيون

س.ت العيون : 4425   
بمقت�سى مشاورات الجمع العام 
العاسي  العام  الجمع  و  االستثنائي 
 ، نون22 222   22 بتاريخ   املنعقدين 

تقررمايلي:
الحصص  بيع  عل7  املصاسقة   . 
االأتماعية التي يملكها كل من السيد 
رحمة  والسيدة  سوسوبا  أون-لوك 
كريم لصالح شريكهما السيد محمد 

بدرالدين؛
تحديد شروط وأحكام تعيين   .2

املسي2ين الجدس ومكافآتهم.
تعيين السيد محمد بدرالدين   .3
مسي2ا  سرهم  حسن  والسيد  مسي2ا 

مساعد للشركة ملدة غي2محدوسة.
4. التوقيع االأتماعي.

5. تعديل النظام امسا�سي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 
الرقم  تحت   01/12/2021

3676/2021
469 P

 STYLE TEX FACTORY
رقم 5  عمارة ميكل زنقة الليمون 

اكاسير
محضر الجمع العام االستثنائي 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في  14/10/2021قررمساهموا 

الشركة ما يلي :
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بابتيست  أون  كليز  قررالسيد   -
اأتماعية  حصة   522 بتفويت 
للسيدة ليل7 بوتاكبوت و 322 حصة 
اأتماعية للسيد سامويل سومينيك 

بيجارس.
االسا�سي  القانون  تحيين   -

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   02/12/2021 بتاريخ  باكاسير 

رقم 2 275 . 
للخالصة والتذكي2

 قبال حسن

470 P

 SOUSS CAMP – SARL
AU CAPITAL DE 9 600 000 DHS

 SIEGE SOCIAL : ACCES
 CIMETIERE IHCHACH, ANCIEN

  IHCHACH EL GHAZOUA -
AGADIR

إعالن عن بيع الحصص.
للجمع  العرفي  العقد  بمقت�سى 
بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي  العام 

19/11/2021 قرر الشركاء ما يلي :
 R الشركة  قبول   -
 INTERNATIONAL SERVICES

كشريك أديد
- قبول بيع 9.622 حصة من طرف 
الشركة ATLANTICA PARC  لصالح 
 R INTERNATIONAL الشركة 

SERVICES
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
  27526 التجارية مكاسير تحت رقم 

بتاريخ 01/12/2021
471 P

 – VERACE TRANS  شركة
ش.م.م 

إعالن قانوني
املقر االأتماعي : رقم 3  بلوك 3 
شارع 8 حي أسايس تيكوين اكاسير.
رقم السجل التجاري  :33253 

اكاسير.
العامة  الجمعية  قررت 
بتاريخ  املنعقدة   االستثنائية 

24/11/2021 مايلي   : 

املصاسقة عل7 تحويل حصص   -
اأتماعية من السيد ميكي ميلوس، ا 7 

السيد البديعي انس.         
السيد  املسي2  استقالة  قبول   -

ميكي ميلوس.
محمد  البديعي  السيد  تعيين   -

كمسي2 وحيد. 
امسا�سي  القانون  تحيين   -

للشركة. 
لدى  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ  باكاسير،  التجارية  املحكمة 
03/12/2021، تحت رقم 27554 

472 P

شركة مخبزة حلويات بان بان
 Sté BOULANGERIE PATISSERIE

PAIN PAIN  SARL
شركة ذات مسؤولية محدوسة 

رأسمالها 22222  سرهم
املقر االأتماعي: قطعة 825 الحي 

املحمدي اكاسير
تعيين مسي2 للشركة  

العام  الجمع  مداولة  بمقت�سى 
نون22   22 االستثنائي املنعقد بتاريخ   
قرر الشريك الوحيد لشركة   ،222 
مقرها   ، بان  بان  حلويات  مخ2زة 
 ، الحي املحمدي اكاسير   825 قطعة 

مايلي :
تم تعيين   : تعيين مسي2 للشركة   -
للشركة  مسي2  حسن  أليدة  السيد 
مكان السيد انه�سي حسن املستقيل

بكتابة  تم  القانوني:  اإليداع   -
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بأكاسير تحت رقم  2755  
بتاريخ 23 سأن22  222.

من األ النسخة و البيان عن املسي2:

السيد أليدة حسن.     

473 P

STE  EVOMAG SARL
الغي2  العام  الجمع  بمقتضـى 
 ،23/11/2021 في  املؤرخ  العاسي 
لشركة EVOMAG SARL تقرر مايلي:
قرر الجمع العام غي2 العاسية   . 
تعيين السيد اسوأعا هشام والسيد 
مشاركين  كمسي2ين  حسن  اسوأعا 
في الشركة إ 7 أانب السيد اسوأعا 

محمد لفت2ة غي2 محدسة.

العاسي  غي2  العام  قررالجمع   .2

منح التوقيع اإلساري لكل من السيد 

اسوأعا  السيد  أو  محمد  اسوأعا 

حسن  اسوأعا  السيد  أو  هشام 

للسيد  منفرسا  املصرفي  والتوقيع 

اسوأعا محمد أو مشت2ك بين السيد 

اسوأعا هشام والسيد اسوأعا حسن.

امسا�سي  القانون  تحيين   .3

للشركة.

باملحكمــة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بانزكان، في 03/12/2021 

تحت رقم 2021/2578.

474 P

 AMHIL

DISTRIBUTIONSARL
شركة محدوسة املسؤولية

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في  26/10/2021قررمساهموا 

الشركة ما يلي :

تحويل املقر االأتماعي للشركة   -

إ 7 :محل رقم 96 تجزئة امالك سوس 

ايت ملول انزكان.

االسا�سي  القانون  تحيين   -

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   30/11/2021 بتاريخ  باكاسير 

رقم 27453 .
للخالصة و التذكي2

قبال حسن

475 P

 SOCIETE AMAL

IRRIGATION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة 

رأسمالها 2.522.222 سرهم

مجمع أضميم رقم E227 املنطقة 

الصناعية أيت ملول انزكان

6535س.ت

تحويل مقر الشركة
بمقت�سى قرار غي2 عاسي للجمعية 

العامة غي2العاسية، لقد تقرر مايلي :

مجمع  من  مقرالشركة  تحويل   -
E224 املنطقة الصناعية  أسميم رقم 
أيت ملول انزكان إ 7 مقرها الجديد 
 E 227 رقم  أسميم  بمجمع  الكائن 
املنطقة الصناعية أيت ملول انزكان.
- تحيين النظام امسا�سي للشركة.

- تخويل صالحيات
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
2 أكتوبر  يوم   النزكان  االبتدائية 

 222 تحت عدس 48 2.
476 P

شركة أيكاد أوطو ش م م
تحويل املقر االأتماعي

بتاريخ  عرفي  عقد  بموأب 
2021/07/28 تقرر ما يلي  :

من  االأتماعي  املقر  تحويل   -
زنقة    4 رقم  القديم:  العنوان 
الفراشات حي الواحة الدار البيضاء، 
إ 7 العنوان الجديد: حي ميدان سباق 
الخيل شارع عبد الكريم الخطابي و 

شارع إبن وهبون الدار البيضاء. 
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بتاريخ 2021/11/10  بالدار البيضاء 

تحت رقم 799764.
477 P

SOCIETE FIDUCIAIRE JENANE S.A.R.L AU

 STE LABORATOIRE DE
 CONTROLE PROVINCIALE

  DU SUD SARL AU
تغيي2 املقر االأتماعي

العام  بناءا عل7 عل7 قرار الجمع 
بتاريخ   بكلميم  املنعقد  االستثنائي 
 LCPS SARL لشركة   13/10/2021

  AU
تقرر مايلي:

من  االأتماعي  املقر  تغيي2   •
العنوان السابق  رقم 29 زنقة هوارة 
شارع الجيش امللكي كلميم إ 7 املقر 
يوسف  موالي  زنقة   38 رقم  الحا ي 

شارع تكنى كلميم.
من القانون   3 تغيي2 البند رقم   •

امسا�سي مع تحديثه.
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التجاري  بالسجل  اإليداع  تم 

بتاريخ  بكلميم  االبتدائية   باملحكمة 

24/11/2021 تحت رقم 411/2021.  

478 P

CENTRE REGIONAL DES SERVICES

INNOVAT’ERR
الجمع  محضر  عل7  بناء 

بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 

24/11/2021 : قرر الشريك الوحيد 

ذات   INNOVAT’ERR لشركة 

املسؤولية املحدوسة ما يلي :

للشركة  االأتماعي  املقر  تغيي2   -

سوار  رقم  2  التا ي:  العنوان  إ 7 

الزاوية اكلو تيزنيت.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ:  بتيزنيت  االبتدائية 

02/12/2021  تحت رقم:  85. 

479 P

شركة أيكاد أوطو ش م م
الزياسة في رأسمال الشركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بموأب 

10/11/2021 تقرر مايلي :

الزياسة في رأسمال الشركة من   -

مبلغ  إ 7  سرهم   5.222.222 مبلغ 

بزياسة  وذلك  سرهم    2.222.222

مبلغ 5.222.222 سرهم. 

تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

بتاريخ 06/12/2021  بالدار البيضاء 

تحت رقم 823323.

480 P

حسابات اسميم ش.م.م

 CHAOUIA INTER شركة

   ASSISTANCE
الزياسة في رأسمال الشركة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 CHAOUIA لشركة  االستثنائي 

يوم  املنعقد   INTER ASSISTANCE

09/11/2021 تقرر ما يلي :

- الزياسة في رأسمال الشركة بمبلغ  
مبلغ  من  لرفعه  سرهم    .9 2.222
 2.222.222 92.222 سرهم إ 7 مبلغ  
من  املبلغ  سمج  طريق  عن  سرهم، 
بذلك   ، للشركاء  الجاري  الحساب 
يتم تغيي2 البندين 6 و 7 من القانون 

االسا�سي . 
حصة    9. 22 احداث   -
اسمية  بقيمة  أديدة  اأتماعية 
قدرها 22  سرهم لكل منها لرفعها ا 7 
مقسمة  اأتماعية  حصة   22.222
كما يلي : تضومانت مصطفى 2.222  
حصة و ابركى سكينة 2.222  حصة

تضومانت  السيد  تعيين   -
سكينة  ابركى  السيدة   و  مصطفى 

كمسي2ان لشركة ملدة غي2 محدسة
بالتوقيعين  ملزمة  الشركة   -
املنفصلين لسيد تضومانت مصطفى 

او السيدة  ابركى سكينة
امسا�سي  القانون  تحديث   -

للشركة وفق التعديل
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية ل22شيد 
يوم 2021/12/06 تحت  رقم 466     
481 P

STE CONAZA FRERES -Sarl
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
والدي ثم   23/11/2021 املنعقد في 
بشركة   تغيي2ات  احدات  بموأبه 
شركة   CONAZA FRERES SARL
رأسمالها   املسؤولية  محدوسة 
522.222.   سرهم و مقرها االأتماعي 
مكرر   رقم  84  امر�سي  الطابق  هو 
تجزئة سيدي سعيد الدراركة أكاسير .

حيت تقرر مايا ي :
- الرفع من قيمة رأسمال الشركة 
من  22.222.  إ 7 522.222.  سرهم.
الحق املفتوح للتكفل باملساطر   -

االسارية.
- تحديث النظام امسا�سي.

باملحكمة   القانوني  االيداع   تم 
  02/12/2021 في  بأكاسير  التجارية 

تحت  رقم 27523 
482 P

شركة صيطرافيا
- .SYTRAVIA  S.A.R.L -

شركة محدوسة املسؤولية
رأسمالها 222.222.  سرهم

املقر الرئي�سي :  رقم 4 زنقة 664 حي 
الخيام 2 - اكاسير

تعديل
 22 بموأب عقد عرفي مؤرخ ب 
القرارات  اتخاذ  تم  أكتوبر  222 

التالية :
بمبلغ  رفع رأسمال الشركة    -   
ليبلغ  سرهم  )مليوني(   2.222.222
ماليين(  )ثالثة   3.222.222 قيمة 
الحساب  إسماج  طريق  عن  سرهم 
و ذلك عل7 الشكل  الجاري للشركاء 

التا ي :
العزيز  عبد  بوقسيم   السيد   -

......................... 622.222 سرهم.
رضوان  وكيل  ابو  السيد   -

........................... 422.222 سرهم .
- السيدة أساكتي مليكة ...............

.................242.222 سرهم
- السيد أساكتي محمد .................

............... 362.222 سرهم.
- أساكتي أمين ...............................

......... 422.222 سرهم. 
 مجموع   2.222.222 سرهم.

تبعا لزياسة رأسمال الشركة هذا  
للرأسمال  الجديد  التقسيم  يصبح 

كالتا ي :
العزيز  عبد  بوقسيم   السيد   -

....................... 922.222 سرهم.
رضوان  وكيل  ابو  السيد   -

......................... 622.222 سرهم .
- السيدة أساكتي مليكة ...............

................362.222 سرهم
محمد  أساكتي  السيد   -

............................... 542.222 سرهم.
- أساكتي أمين ...............................

........ 622.222 سرهم. 
مجموع  3.222.222 سرهم

القانون  تحيين  و  تعديل   -  2
امساس للشركة و تحديدا الفصلين 

6 و 7.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة التجارية باكاسير  الضبط  
تحت رقم 27528  بتاريخ 22 سأن22 

.222 
بيان مختصر

483 P

شركة ادو اكادير
ش.م.م

رأسمالها : 9.492.222 سرهم
املقر االأتماعي : شارع املعرض رقم 

2 أكاسير
السجل التجاري رقم  384

عل7 إثر محضر الجمع العام غي2 
العاسي لشركة اسو أكاسير شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة واملنعقد بتاريخ 
املصاسقة  تقرر  سبتم22  222   27

عل7 ما يلي :
رقية  برساك  السيد  وفاة  معاينة 
كانت  التي  حصصها  أميع  وانتقال 
 49 3 وعدسها  الشركة  في  تملكها 
حصة من فئة 22  سرهم لكل واحدة 
منها إ 7 أميع أبناءها عن طريق اإلرث 

وهي كالتا ي :
اسولحيان ابريك : 983 حصة.

اسولحيان العربي : 983 حصة.
اسولحيان محمد : 983 حصة.
اسولحيان أمعة :  49 حصة.

اسولحيان عائشة :  49 حصة.
اسولحيان زينة :  49 حصة.

اسولحيان فاطمة :  49 حصة.
من القانون   7 و   6 تعديل املاسة 

امسا�سي للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بمدينة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
2  نوفم22  222 تحت  أكاسير بتاريخ 

رقم 27247 .
484 P

 كاأيسكو 

STZ SAN-MED SARL
لشركاء  العام  الجمع  بمقت�سى 
الشركة « SAN-MED SARL» ش.م.م 
27/02/2012واملسجل  يوم  املنعقد 
  RE :  32 بتاريخ 12/03/2012عدس

رأسمالها 22.222  سرهم .
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قرر الشركاء ما يلي : تقسيم الت2كة 
وتعيين مسي2.

 ( توفي السيد محمد البوأرفاوي 
تاركا وراءه ذاوي حقوقه ،تم تقاسم 

الت2كة عل7 النحو التا ي:
حصة  الجكالوي:25    -فاضمة 

اأتماعية
حصة    93 الطانجي:  -حبيبة 

اأتماعية
حصة   76 البوأرفاوي:  -سعاس 

اأتماعية
76حصة  البوأرفاوي:  -ناسية 

اأتماعية
76حصة  البوأرفاوي:  -ربيعة 

اأتماعية
422حصة  البوأرفاوي:  -محمد 

اأتماعية
52 حصة  البوأرفاوي:  -املهدي 

اأتماعية
محمد  السيد  تعيين   )2
البوأرفاوي مسي2ا للشركة ملدة غي2 

محدوسة
االسا�سي  القانون  تحيين   )3

للشركة.
تم إيداع امللف القانوني بمكتب 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ    406/12 بتيزنيت تحت عدس 

.04/10/2012
485 P

 BÂTIMENT ROUTIER DU
SUD

الزياسة في رأسمال الشركة
بناء عل7 محضر عرفي حرر بتزنيت 
قرر شركاء      ، سأن22  222   28 يوم 
   BÂTIMENT ROUTIER DU SUD
تجزئة   222 رقم  االأتماعي  ومقرها 

الرياض تزنيت، ما يلي : 
الزياسة في راسمال الشركة من   -
  .222.222 ا 7   سرهم    22.222

سرهم.
امساسية  القوانين  تحيين   -

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   28 يوم  بتيزنيت،  االبتدائية 

 222 تحت عدس 861/2021.
486 P

 SOCIÉTÉ AL
 JANOUB SOUSS DE

 TRAVAUX DIVERS DE
 CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
رأسمالها 22.222  سرهم

املقر االأتماعي : رقم 42  حي العين 
الزرقاء -  تيزنيت

تعديالت في القانون امسا�سي 
للشركة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
  26/10/2020 في  املؤرخ  للشركاء 

تقرر ما يلي:
 522 تفويت  عل7  املصاسقة   -
حصة في حيازة السيد وسيع تهدي ا 7 
بموأب عقد  السيد الحسين مهنا، 

عرفي مؤرخ في يومه.
- أن تظل الشركة ملزمة بالتوقيع 

الوحيد للسيد عبد السالم غفور. 
نتيجة ذلك تم تحيين و تعديل   -

القانون امسا�سي للشركة
- املحضر مسجل في تيزنيت بتاريخ  

27/10/2020  تحت رفم 6742.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بتيزنيت 
رقم  تحت   ،28/10/2020 بتاريخ 

.724
ملخص قصد النشر 

487 P

 SOCIÉTÉ AL
 JANOUB SOUSS DE

 TRAVAUX DIVERS DE
 CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
رأسمالها 22.222  سرهم

املقر االأتماعي : رقم 42  حي العين 
الزرقاء -  تيزنيت

تعديالت في القانون امسا�سي 
للشركة

سجل تجاري رقم :3 68.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
  14/10/2020 في  املؤرخ  للشركاء 

تقرر ما يلي :

 522 تفويت  عل7  املصاسقة   -

هللا  عبد  السيد  حيازة  في  حصة 

املوسن ا 7 السيد وسيع تهدي، بموأب 

عقد عرفي مؤرخ في يومه.

- املحضر مسجل في تيزنيت بتاريخ  

16/10/2020  تحت رقم 6452.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيزنيت 

رقم  تحت   ،20/10/2020 بتاريخ  

.7 2

488 P

 SOUKAINA FILALI

ARCHITECTS
شركة ذات مسؤولية محدوسة

ذات الشريك الوحيد

السجل التجاري باملحمدية

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تم تأسيس شركة  اكتوبر  222   2 

ذات مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد خصائصها كالتا ي :

 SOUKAINA FILALI  : التسمية 

ARCHITECTS

 LT RCE  : االأتماعي  املقر 

 PLAZA 1 ETG 1 APPT 2 IMM O

.MOHAMMEDIA

املدة : 99 سنة.

الهدف االأتماعي : هدف الشركة 

خارأه  أو  املغرب  ساخل  سواء 

لحسابها أول لحساب اآلخرين :

الهندسة املعمارية.

رأس املال : حدس رأسمال الشركة 

مقسمة  سرهم    22.222 مبلغ  في 

سرهم    22 222  حصة من فئة  إ 7 

للحصة الواحدة موزعة عل7 الشكل 

التا ي :

الفيال ي  لالسكينة  السيد 

االنصاري 222  حصة.

بتوقيع  الشركة  تلتزم   : التوقيع 

السيدة لالسكينة الفيال ي االنصاري 

لجميع العقوس واملعامالت.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

كما  باملحمدية.  االبتدائية  باملحكمة 

تم تقييدها بالسجل التجاري تحت 
رقم 29379 بتاريخ 2 سيسم22  222.

وهذا بمثابة مقتطف وبيان

489 P

 SOCIETE INVEST H&A

HAKIMI
تأسيس شركة

بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين  وضع  تم  سيسم22  222   7

الشركة ذات املميزات التالية :

 SOCIETE INVEST  : التسمية 

H&A HAKIMI

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  وذات  املحدوسة  املسؤولية 

الوحيد.

يتعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء باملغرب أو خارأه :

أشغال مختلفة.

مارس   25 مدينة   : املقر الرئي�سي 
رقم Y  37 العيون.

الرأسمال : حدس في مبلغ 22.222  

حصة من    222 إ 7  سرهم مقسمة 

فئة للواحدة في ملك السيد عبد هللا 

حكيمي.

اإلسارة : تسيي2 من الطرف السيد 

عبد هللا حكيمي.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت  سيسم22  222   9 بتاريخ 

رقم  تجاري  سجل   3769/2021

.3933 

490 P

 COMPTROIR DE NEGOCE

ET D’AGRICULTURE
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

سبتم22  222،  بتاريخ  2  الرباط، 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة ذات الشريك الوحيد.
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 COMPTROIR DE  : التسمية 

NEGOCE ET D’AGRICULTURE

الهدف االأتماعي : إسارة امنشطة 

الزراعية.
رأسمال الشركة : 22.222  سرهم 

فئة  من  حصة    222 إ 7  مقسمة 

22  سرهم للحصة الواحدة.

خالد بلخطوط : 222  حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

سيسم22 من كل سنة ما عدا  إ 7  3 

تاريخ  من  تبتدئ  امو 7  السنة 

التسجيل.

شارع ابن سينا شقة   59  : املقر 
رقم    أكدال الرباط.

املسي2ة : نعيمة بلخطوط.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

. 5634 

الهاتف : 2537683927

contact@  : اإللكت2وني  ال22يد 

fidome.ma

491 P

TOUZZALT-IMMO
محل بالطابق امر�سي بلوك ه
رقم 5   اوالس وأيه القنيطرة

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم إنجاز القانون  أكتوبر  222   28

امسا�سي لشركة محدوسة املسؤولية 

ذات املميزات التالية :

 TOUZZALT-IMMO  : التسمية 

ش.م.م.

الهدف : أشغال مختلفة أو البناء.

بالطابق  محل   : االأتماعي  املقر 

امر�سي بلوك ه رقم 5   اوالس وأيه 

القنيطرة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

سرهم    22.222  : الرأسمال 

مقسم إ 7 222  حصة من فئة 22  

سرهم للحصة لصالح :

 822  : بوأمعة  عديسة  السيد 
حصة.

 222 اسماعيل  عديسة  السيد 
حصة.

السنة االأتماعية : من فاتح يناير 
إ 7  3 سيسم22.

التسيي2 : السيد عديسة بوأمعة 
/ السيد عديسة اسماعيل.

ولقد تم تقييد الشركة بالسجل 
االبتدائية  باملحكمة  التجاري 

بالقنيطرة تحت رقم 63423.
492 P

LI2A
شركة ذات مسؤولية محدوسة

رأسمالها : 322.222 سرهم
املقر االأتماعي : زاوية شارع محمد 
بن حسن الوزاني وزنقة أبو أيوب 

امنصاري، السوي�سي، الرباط
السجل التجاري رقم 27223  - 

الرباط
بيع حصة اأتماعية

تحيين النظام امسا�سي ومالءمته مع 
أحكام القانون 9 - 2

بعقد بتاريخ 7  يونيو  222، قام 
املفوت ببيع الحصة االأتماعية التي 

كان يملكها لفائدة املفوت له.
بتاريخ العام  الجمع  ملحضر   تبعا 
8 نوفم22  222، قرر الشركاء ما يلي :
أصبح  بلدي،  قرار  عل7  بناء  أنه 
«شارع  هو  عكراش»  «شارع  اسم 
أصبح  وبالتا ي  الوزاني»،  حسن  بن 
زاوية   : هو  االأتماعي  املقر  عنوان 
شارع محمد بن حسن الوزاني وزنقة 
السوي�سي،  امنصاري،  أيوب  أبو 

الرباط.
معاينة البيع املذكور أعاله.

6 و7 من النظام   ،4 تعديل املواس 
امسا�سي نتيجة لذلك.

تحيين النظام امسا�سي ومالءمته 
مع أحكام القانون 21-19.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
سيسم22  222،   7 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 22346 .

السجل  بتعديل  التصريح  وضع 

لدى  الضبط  بكتابة  التجاري 

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 

7 سيسم22  222، تحت رقم 226   

من السجل الت2تيبي.
من أأل النشر واإلشهار

التسيي2

493 P

مؤسسة حكم إخوان
ETS HAKAM FRERES

شركة مساهمة

رأسمالها : 2.222.222  سرهم

املقر االأتماعي : شارع الحسن 

الثاني، طريق الدار البيضاء

الرباط

السجل التجاري رقم 466   - 

الرباط

زياسة في رأس املال االأتماعي
إعاسة صياغة النظام امسا�سي 

ومالءمته مع أحكام القانون 7-95  
كما تم تغيي2ه وتتميمه

العاسي  غي2  العام  الجمع  قرر 

بتاريخ 8 نوفم22  222، ما يلي :

الذي  زياسة رأس املال االأتماعي، 

إ 7  مقسم  سرهم    2.222.222 كان 

22.222  سهم بقيمة 22  لكل منها، 

 25.222.222 محررة بالكامل، بمبلغ 

 35.222.222 بذلك  ليصبح  سرهم 

املبلغ  نفس  إسماج  خالل  من  سرهم 

املأخوذ من االحتياطي االختياري.

تم تنفيذ هذه الزياسة في رأس املال 

من خالل رفع القيمة اإلسمية لكل 

عدسها  البالغ  املوأوسة  امسهم  من 

من  زياستها  سيتم  والتي    22.222

22  سرهم إ 7 352.22 سرهم.

النظام  من   8 املاسة  تعديل 

امسا�سي وفقا لذلك.

املال  رأس  زياسة  تحقيق  إثبات 

االأتماعي.

امسا�سي  النظام  صياغة  إعاسة 

 17-95 ومالءمته مع أحكام القانون 

كما تم تغيي2ه وتتميمه.

مكتب  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط، 
تحت رقم  سيسم22  222،   8 بتاريخ 

. 224 2
السجل  بتعديل  التصريح  وضع 
لدى  الضبط  بكتابة  التجاري 
بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 
8 سيسم22  222، تحت رقم 272   

من السجل الت2تيبي.
من أأل النشر واإلشهار

املمثل القانوني

494 P

AL BER EXPERTS
SARL

تفويت حصص
االستثنائي  العام  الجمع  قرر 
 AL BER EXPERTS SARL لشركة 
سرهم    22.222 رأسمالها  ش.م.م، 

بتاريخ 5 ف22اير 2222 ما يلي :
حصة مملوكة للسيد   52 تفويت 
السيد  لفائدة  بوشوتروش  طارق 
بناني عبد الحفيظ، قيمة كل واحدة 
مجموعه  ما  أي  سرهم    22 منها 

5.222 سرهم.
حصة مملوكة للسيد   52 تفويت 
السيد  لفائدة  بوشوتروش  طارق 
ال22نو�سي امين، قيمة كل واحدة منها 
 5.222 مجموعه  ما  أي  سرهم    22

سرهم.
حصة مملوكة للسيد   52 تفويت 
السيد  لفائدة  بوشوتروش  طارق 
الكرواني عمر، قيمة كل واحدة منها 
 5.222 مجموعه  ما  أي  سرهم    22

سرهم.
حصة مملوكة للسيد   52 تفويت 
السيد لفائدة  بوشوتروش   طارق 
بو عاصم يحيى، قيمة كل واحدة منها 
 5.222 مجموعه  ما  أي  سرهم    22

سرهم.
بكتابة  القانوني  اإليداع  أنجز 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   2222 يونيو   26 بتمارة بتاريخ 

رقم 9 5.
من أأل االستخالص والبيان

495 P
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QUEBEC CONSTRUCTION
 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL SOCIAL DE
100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 15 AVENUE
AL ABTAL N°4 AGDAL RABAT

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
2  نوفم22  222 قد تأسست شركة  

والتي تحمل الخصائص التالية :
 QUEBEC  : التسمية 

CONSTRUCTION
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدوسة ذات شريك وحيد.

الهدف االأتماعي : 
اإلنعاش العقاري والبنايات.

املساحات  وزخرفة  وتطوير  بناء 
وأميع  والخارأية،  الداخلية 
وامعمال  الطبيعية،  واملناظر  املهن، 

املختلفة.
أعمال متنوعة لجميع املهن.

املواس  أميع  وتأأي2  وبيع  شراء 
واملعدات وامسوات واملعدات واآلالت 

واملركبات الالزمة لغرض الشركة :
واإلسارة  العقاري  الت2ويج 
املباشر  غي2  أو  املباشر  والتشغيل 

لجميع املباني واملحاأر.
استخدام  القانون  يحظر  ال 
والعالمات  املنتجات  أميع  وتمثيل 

التجارية.
وتوريد  خضراء  مساحات  إنشاء 
الزينة  وأشجار  الفاكهة  أشجار 
وامزهار  والشجي2ات  والنخيل 

املختلفة.
والبيع واملتاأرة والتوزيع  الشراء 
والتمثيل والعمولة والسمسرة لجميع 
واملعدات  واملواس  والسلع  املنتجات 
من أي نوع سواء لحسابها الخاص أو 

لحساب أطراف ثالثة :
غي2  أو  املاهرة  العمالة  توريد 
املاهرة املؤقتة أو املؤقتة، االستحواذ 

عل7 حصة في شركات أخرى.
  22.222  : الشركة  رأسمال 

سرهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

سيسم22 من كل سنة ما عدا  إ 7  3 

تاريخ  من  تبتدئ  امو 7  السنة 

التسجيل.

املقر االأتماعي : 5  شارع امبطال 

الشقة رقم 4 أكدال الرباط.

التسيي2  مهمة  أنيطت   : التسيي2 

غي2  لفت2ة  أكناو  عدي  السيد  إ 7 

محدوسة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  التجاري  بالسجل  القانوني 

املحكمة التجارية بالرباط.
رقم السجل التجاري : 56475 .

496 P

CLEVER WAYS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

22 شقة 2 اكلمان علي اكدال 

الرباط
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 54529

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة

في مؤرخ  موثق  عقد   بمقت�سى 
4 أغسطس  222 تم إعداس القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

.CLEVER WAYS

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة أو إنشاءات.

22 شقة   : عنوان املقر االأتماعي 

2 اكلمان علي اكدال الرباط.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

  22.222  : مبلغ رأسمال الشركة 

سرهم، مقسم كالتا ي :

 522  : أميلة  العمراني  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة.

 522  : مصلح  الحي�سي  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة العمراني أميلة عنوانها : 

58 حي واس  مجموعة بن يوسف رقم 

الذهب تمارة.

 : السيد الحي�سي مصلح وعنوانه 
9 عمارة 42 زنقة سبو أكدال الرباط.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة :

السيدة العمراني أميلة عنوانها : 

58 حي واس  مجموعة بن يوسف رقم 

الذهب تمارة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبتم22   8 بتاريخ  بالرباط،  التجارية 

 222 تحت رقم 8664.

497 P

MIRO MOTO
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

ط ت أ، رقم 92، تجزئة رياض 

الصخي2ات
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 3484 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نوفم22  222   8

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة   : الشركة  تسمية 

 MIRO تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

.MOTO

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراأات النارية وإصالحها.

ط ت أ،   : عنوان املقر االأتماعي 
رقم 92، تجزئة رياض الصخي2ات.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

  22.222  : مبلغ رأسمال الشركة 

سرهم مقسم كالتا ي :

السيد زكرياء االطرش 222  حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 : االطرش وعنوانه  السيد زكرياء 
أمل   ج 5 رقم 9، ح.ي.م، الرباط.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة :

 : االطرش وعنوانه  السيد زكرياء 
أمل   ج 5 رقم 9، ح.ي.م الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سيسم22   6 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم  3484 .

498 P

CONSTRUS
 شركة ذات املسؤولية املحدوسة 

ذات شريك واحد

 تجزئة رقم 5 ، مجمع بنيس 

ابن رشد، هرهورة، تمارة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 34859

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات شريك واحد

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  نوفم22  222    2

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الواحد  الشريك  ذات  املحدوسة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة ذات شريك واحد.

عند  متبوعة   : الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

.CONSTRUS

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املتخصصة.

عنوان املقر االأتماعي : مجموعة 
رشد،  ابن  بنيس  مجمع   ، 5 رقم 

هرهورة، تمارة.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

  22.222  : مبلغ رأسمال الشركة 

سرهم مقسم كالتا ي :
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السيد بنطنجي سعيد 222  حصة 
بقيمة 22  سرهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 : بنطنجي سعيد وعنوانه   السيد 
تجزئة بنيس عمارة 5  شقة   حي ابن 

رشد تمارة .
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة :
 : بنطنجي سعيد وعنوانه   السيد 
تجزئة بنيس عمارة 5  شقة   حي ابن 

رشد تمارة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سيسم22   8 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم 34859 .
499 P

S.M.U.S CONSULT
بيع الحصص االأتماعية
 استقالة املسي2 القديم 

تعيين مسي2 أديد
العام  الجمع  محضر  بموأب 
االستثنائي الغي2 العاسي املنعقد بتاريخ 
مساهمي  قرر  نوفم22  222،    2

الشركة S.M.U.S CONSULT ما يلي :
 بيع الحصص االأتماعية كالتا ي : 
يبيع عبد الرحيم سرحاني إ 7 رشيد 
  222 أبار حصصه في الشركة، أي 
حصة  لكل  سرهم    22 ب   حصة 

ما يعاسل 22.222  سرهم.
استقالة املسي2 القديم وتعيين مسي2 
أديد وحيد : السيد رشيد أبار، حامل 
مسي2   Z365862 التعريف  لبطاقة 

للشركة ملدة غي2 محدسة.
تم اإليداع بمكتب الضبط باملحكمة 
بتاريخ  البيضاء  الدار   التجارية 
24 نوفم22  222 تحت رقم 42629.
500 P

DESEMA ETUDE
بيع الحصص االأتماعية
 استقالة املسي2 القديم 

تعيين مسي2 أديد
العام  الجمع  محضر  بموأب 
املنعقد  العاسي  الغي2  االستثنائي 
بتاريخ 9 نوفم22  222، قرر مساهمي 

الشركة DESEMA ETUDE ما يلي :

 بيع الحصص االأتماعية كالتا ي : 

يبيع عبد الرحيم سرحاني إ 7 رشيد 

  222 أبار حصصه في الشركة، أي 

حصة  لكل  سرهم    22 ب   حصة 

ما يعاسل 22.222  سرهم.

وتعيين  القديم  املسي2  استقالة 

مسي2 أديد وحيد : السيد رشيد أبار، 

 Z365862 التعريف  لبطاقة  حامل 

مسي2 للشركة ملدة غي2 محدسة.

الضبط  بمكتب  اإليداع  تم 

باملحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 

24 نوفم22  222 تحت رقم   426.

501 P

 MOROCCO MINING

DEVELOPMENT CAPITAL
MMDC SARL

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

بتاريخ  املسجل  نوفم22  222،   32

فاتح سيسم22  222 تم وضع القانون 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

محدوسة باملميزات التالية :

 MOROCCO  : التسمية 

 MINING DEVELOPMENT

.CAPITAL MMDC SARL

 ،32 رقم  عمارة   : التجاري  املقر 

زنقة موالي أحمد الوكيلي،   ،8 شقة 

حسان، الرباط.

املوضوع : استغالل املناأم.

من فاتح يناير إ 7   : السنة املالية 

 3 سيسم22 من كل سنة ما عدا السنة 

امو 7 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس الفعلي للشركة.

من  الشركة  تسيي2   : التسيي2 

طرف السيد مست2زق محمد املهدي 

والسيد اسريس انكاسي شواف.

الرأسمال : 22.222  سرهم مقسمة 

سرهم    22 حصة من فئة    222 إ 7 

للحصة الواحدة موزعة كما يلي :

املهدي  محمد  مست2زق  السيد 

522 حصة ؛

السيد اسريس انكاسي شواف 522 

حصة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت  سيسم22  222   8 بتاريخ 

. 22423

502 P

STE SARA PUB
 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدوسة 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في فاتح أكتوبر  222 لشركة 

املسؤولية  ذات   STE SARA PUB

شارع   : االأتماعي  مقرها  املحدوسة، 
رقم   ،  الوفاء  إقامة  املحطة، 

الطابق الساسس، مكناس قد تقرر :

الحساب النهائي للتصفية.

موافقة عل7 تقرير املصفي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفم22   2 بتاريخ  بمكناس  التجارية 
السجل  رقم   349 رقم  تحت   222 

التجاري 22993.

503 P

STE LOGISOLUTIONS
SARL

RC : 350649

IF : 18779937

ICE : 000289182000004

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

الغي2 العاسي املنعقد بتاريخ 4 نوفم22 

 222 تم اتخاذ القرارات التالية :

الكائن  تغيي2 املقر االأتماعي   -   

 سابقا في شارع صفاقس، حي الصناعي، 

البيضاء  الدار  ال22نو�سي،  سيدي 

E، شارع  تجزئة  إ 7 التجزئة بن عمر، 

نيويورك، حي الصناعي الدار البيضاء.

امسا�سي  النظام  تحيين   -  2

للشركة بتاريخ 4 نوفم22  222. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

8 سيسم22  222 تحت رقم 823724.

504 P

STE AFRICAN RED
RC N° : 18697 

IF : 40487855

ICE : 001449606000041

بمقت�سى محضر الجمع للقرارات 

بتاريخ  املنعقد  الواحد   للشريك 

   أكتوبر  222 تم اتخاذ القرارات 

التالية :
زياسة رأس املال الشركة بما   -   

حيث  سرهم   92.222.222 قدره 

أصبح رأسمال الشركة من 22.222  

خلق  وتم  سرهم   92.322.222 إ 7 

فئة  من  أديدة  حصة   922.222

وذلك  الواحدة  للحصة  سرهم    22

عن طريق الحساب الجاري للشريك 

 SUREXPORT الشركة  الواحد 

.COMPANIA AGRARIA SL

الكائن  تغيي2 املقر االأتماعي   -  2

 ،Q2 بلوك  ملول،  آيت  في  سابقا 

تزنيت،  طريق  المزار،  تومو،  سيتي 

إنزكان إ 7 محطة سرسور بريمرس  24 

املنطقة الصناعية، آيت ملول.

 EUGENIO السيد  استقالة   -  3

من   ZAMBRANO ABOLAFIA

منصبه كمسي2 ثاني للشركة.

 OMAR السيد  تعيين   -  4

لبطاقة  الحامل   ،BERRADA

 A32364  رقم الوطنية  التعريف 

كمسي2 ثاني للشركة.

امسا�سي  النظام  تحيين   -  5

للشركة بتاريخ    أكتوبر  222. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 التجارية بإنزكان بتاريخ  2 يوليو  222 

تحت رقم 2622.

505 P

ADDICTEST
 شركة ذات املسؤولية املحدوسة 

يقدر ب : 2.222  سرهم

مقرها : شارع ابن سينا، عمارة 63، 
رقم  ، أكدال، الرباط

بمقت�سى محضر بتاريخ 7  نوفم22 

6 22 تم تفويت حصص :
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املني2ي زياس 23. 7 سهم ؛

ورسي سهيل 8.77  سهم ؛

املني2ي ياسين 5 سهم ؛

املني2ي مريم 5 سهم.

مقرها االأتماعي : شارع ابن سينا، 

عمارة 63 رقم  ، أكدال، الرباط. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 2337   

بتاريخ 7 ماي 5 22.

506 P

SIF NOURHANE AGRICOLE 
العام  االستثنائي  الجمع  قرر   -  I

املنعقد في 24 أغسطس  222.

تفويت 522 حصة اأتماعية من 

طرف السيد وسام ابو زهري، لفائدة 

السيدة بنحاسي نزهة، وكذا استقالة 

وتأكيد  زهري  ابو  وسام  السيد 

السيدة بنحاسي نزهة مسي2ة أديدة 

للشركة وأيضا تغيي2 الشكل القانوني 

من شركة ذات املسؤولية املحدوسة 

إ 7 شركة ذات املسؤولية املحدوسة 
بشريك واحد، كما تم تذويب القانون 

امسا�سي وتعديله.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت 

أكتوبر    5 بتاريخ    264 رقم  تحت 

.222 
للنسخ والبيان

الوكيل

507 P

MEDMEZ TOUR
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموأب   -  I 

26 نوفم22  222، تم تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدوسة بشريك واحد 

لها املواصفات التالية :

.MEDMEZ TOUR : التسمية

الهدف االأتماعي : النقل السياحي.

23 شارع أنوال،  املقر االأتماعي : 

 ،4 رقم  مكتب  فلوري   ،  إقامة 

ميموزة، القنيطرة.

الرأسمال : حدس رأسمال الشركة 

في 22.222  سرهم.

السيد  عين   : الشركة  تسيي2 

مع  للشركة  مسي2ا  محمد  الكرامز 

أميع الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة 

تحت السجل التجاري رقم 63463.
للنسخ والبيان

الوكيل

508 P

NEGOCOM BUSINESS

SARL AU

رأسمالها : 22.222  سرهم

املقر االأتماعي : عمارة 32، الشقة 8 

زنقة موالي احمد الوكيلي، حسان، 

الرباط

بمقت�سى عقد عرفي بالرباط بتاريخ 

شركة  شركاء  قرر  نوفم22  222،   4

ش.و  ش.ذ.م.م  بيزنيس»  «نيكوكوم 

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الواحد ما يلي :

  22 222  حصة بقيمة  بيع   -   

22.222  سرهم  سرهم للحصة بمبلغ 

السراجي  مينة  السيدة  طرف  من 

لفائدة السيد سعيد السراجي.

- تعيين السيد سعيد السراجي   2

غي2  زمنية  ملدة  للشركة  كمسي2 

محدوسة.

من  االأتماعي  املقر  تحويل   -  3

موالي  زنقة   8 الشقة   ،32 عمارة 

إ 7  الرباط  حسان  الوكيلي،  احمد 

الشقة  الطابق امول،   ،6 عمارة رقم 

أ32، عين عتيق، تمارة.

4 - تعديل القانون امسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 22482  

في 9 سيسم22  222.

509 P

RECOBRA
 شركة ذات مسؤولية محدوسة 

رأسمالها : 22.222  سرهم
املقر االأتماعي : رقم 32 شقة 

رقم 8، شارع موالي احمد لوكيلي، 
حسان، الرباط

تأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد   بموأب 
املصاسقة  تمت  أكتوبر  222   2
ذات  لشركة  امسا�سي  القانون  عل7 
مسؤولية محدوسة ذات الخصائص 

اآلتية :
.RECOBRA : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدوسة.

الهدف : 
  - تسيي2 وإسارة املزارع ؛

2 - تربية املاشية ؛
العمليات  أميع  عامة  بصفة 
غي2  أو  مباشرة  بصفة  املرتبطة 

مباشرة بنشاط الشركة.
شقة   32 رقم   : االأتماعي  املقر 
شارع موالي احمد لوكيلي،   ،8 رقم 

حسان، الرباط.
سرهم    22.222  : املال  رأس 
فئة  من  حصة    222 إ 7  مقسمة 

22  سرهم للحصة الواحدة.
املدة : 99 سنة بعد التأسيس.

السيد محمد بوال ملدة   : التسيي2 
غي2 محدوسة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
سيسم22   7 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم س.ت  5643 .
510 P

HALA MAINTENANCE
SARL AU

محرر  عرفي  عقد   بمقت�سى 

نظام  تكوين  تم  نوفم22  222   26
املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�سي 
وحيد   شريك  ذات  املحدوسة 

خصائصها كالتا ي :
 HALA  : التسمية 

.MAINTENANCE

الهدف : تمارس الشركة امهداف 

التالية :

الصيانة العامة للسيارات : هيكل 

السيارة وامليكانيكا وكهرباء السيارات.
زنقة    7 عمارة   : املقر االأتماعي 

 5 الطابق    4 محمد ملدور شقة رقم 

املحيط الرباط.
  22.222  : رأس املال االأتماعي 

حصة قيمة    222 سرهم مقسم إ 7 

كل واحدة 22  سرهم.

تم تعيين السيد  أواس   : التسيي2 

التعريف  لبطاقة  الحامل  البوها ي، 

كمسي2   AD 54 76 رقم  الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غي2 محدوسة.

: تم وضع امللف  اإليداع القانوني 

القانوني لدى كتابة الضبط املحكمة 

التجارية بالرباط تحت رقم السجل 
التجاري56497 . 

511 P

Ste SIHLIS CAR
SARL.AU

تأسيس شركة
 SIHLIS  : االسم القانوني للشركة 

.CAR

يوم  محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الرباط  في  مسجل  نوفم22  222   8

تم  قد  نوفم22  222    5 بتاريخ 

املسؤولية  ذات  الشركة  تأسيس 

املحدوسة بشريك واحد.

 الهدف االأتماعي : تأأي2 سيارات 

بدون سائق.
  22.222  : الشركة  رأسمال    

سرهم مقسم إ 7 222  حصة من فئة 

22.22  سرهم للحصة الواحدة.

   222 الدخواني  أحمد  السيد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

شارع الحسن  الرباط،   : العنوان 

الثاني إقامة مريم العمارة ف املحل 

التجاري 5 .
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السيد أحمد الدخواني.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 22282  
رقم السجل  6 سبتم22  222  بتاريخ 

التجاري 56363 .

512 P

Y3M QUALITY
SARL AU

 شركة محدوسة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

ذات رأس مال 42.222,22 سرهم

املقر االأتماعي :

 Local N°13, Centre NREA au rez

,de chaussée

183 Avenue Prince Héritier, 

Tanger

 املسجلة بالسجل : 121845

التجاري ب طنجة

 IF :50647466 تحت رقم 

ICE :002934948000069

  2 بتاريخ  عرفي  عقد  تحت 

شركة  تأسيس  تم  اكتوبر  222، 

باملواصفات التالية :

.Y3M QUALITY : التسمية

 ، 3 املحل رقم   : املقر االأتماعي 

  83 امر�سي،  بالطابق  إنريا  مركز 

شارع و ي العهد، طنجة.

الهدف االأتماعي :

والتدريب  الخدمات  تسويق 

وأميع أنواع املشورة املتخصصة في 

إسارة الجوسة. 

نظم  لتنفيذ  املرافقة  و  الدعم 

إسارة الجوسة. 

تقديم الدعم حتى الحصول عل7 

عن  بالجوسة  الخاصة  الشهاسات 

التدقيق وتنفيذ خطط  طريق إأراء 

العمل التصحيحية. 

الشركات  موظفي  سعم 

املتخصصين في الجوسة أثناء عملهم.

وحلقات  اأتماعات  تنشيط 

املختصة  العمل  ورشات  العمل، 

اللجان  و  اإلسارة  بالجوسة،مجالس 

التوأيهية.

تطوير   ، العملية  النهج  تنفيذ 
وإضفاء  الجوسة  أساليب  ومراأعة 
العمليات  عل7  الرسمي  الطابع 
واملؤشرات و لوحات متابعة  امعمال.
املهارات  توفي2  و  االنتقا ي  التدبي2 
التقنية و البشرية املناسبة  للوظائف 

.QSE املتخصصة بإسارة الجوسة
عرض و اقت2اح تداريب متخصصة 
تدقيق في  العامة،  الجوسة  إسارة   في 
 و مراأعة الجوسة و في املعايي2 العامة

و الخاصة بالجوسة.
عام،  بشكل  ذلك،  إ 7  باإلضافة 
أميع املعامالت املالية أو التجارية أو 
اإلعالنية أو الصناعية أو العقارية أو 
املنقولة أو غي2ها من املعامالت التي 
قد تتعلق بشكل مباشر أو غي2 مباشر 
املذكورة أعاله أو التي  بأحد امشياء 

قد تساعد عل7 تطوير الشركة.
شركة محدوسة  الشكل القانوني: 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
التسيي2 : السيد يوسف كراكشو.

الرأسمال : 42.222 سرهم.
املحكمة   : القانوني  اإليداع 
 15/11/2021 في  االبتدائية بطنجة 

تحت رقم 9 22 .
السجل التجاري : 845 2 .

قصد النشر واإلعالن 

513 P

EVOLU-DEV
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
تم  أكتوبر  222  فاتح  تاريخ  في 
املواصفات  ذات  الشركة  تأسيس 

التالية :
 EVOLU-DEV SARL  : التسمية 

.AU
املقر االأتماعي : 45 شارع فرنسا، 

رقم 8، أكدال، الرباط.
الرأسمال  حدس   : الرأسمال 

22.222  سرهم.
اإلسارية  االستشارات   : الغرض 

وتدريب مراكز االتصال.
الشركاء : أيوب الكندري.

املسي2 : أيوب الكندري.

السنة املالية :  222.
تقييد  تم   : التجاري  السجل 
الشركة بالسجل التجاري باملحكمة 
سيسم22   6 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
واإليداع    56367 تحت رقم   222 

القانوني تحت رقم 22286 .
514 P

KCTC SARL
مكتب استشارات وسراسات

شارع الحوز، رقم 4، الطائرات، الرباط
الثابت : 2537746333
املحمول : 2666485885

MARYAM MEDIA PRIVE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدوسة
رأسمالها : 22.222  سرهم

مقر الشركة : محج الرياض مركز 
الطابق 5 بناء 7 و 8 شارع التين 

الرباط
RC RABAT : 146321

فسخ مبكر للشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي املنعقد بتاريخ 25 نوفم22 
املبكر  الفسخ  الشركاء  قرر   ،222 
أيسيكا  السيدة  وتعيين  للشركة 
الحاملة للباسبور رقم  سيان ماتهيو، 
للشركة  كمصفية   522824234
إقامة  التصفية بمحل  وتحديد مقر 

املسي2ة.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
سيسم22   7 يوم  بالرباط  التجارية 

.D 2285 222 تحت رقم 
515 P

لجيو كبيطال
شركة مجهولة اإلسم

رأسمالها 222.222.  سرهم
شارع مهدي بن باركا رقم 3 حي رياض 

الرباط 48 
السجل التجاري 56437 

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ 5 أغسطس  222 تم تأسيس 

شركة ذات الخصائص التالية :
شركة مجهولة   : الشكل القانوني 

اإلسم.

اسم الشركة : لجيو كبيطال.

االستشارات   : التجاري  النشاط 

اإلسارية.

48  شارع مهدي   : املقر التجاري 

بن باركا رقم 3 حي رياض الرباط.

املدة : 99 سنة ابتداء من تسجيلها 

بالسجل التجاري.

تحديد  تم  الشركة  رأسمال 

سرهم    .222.222 بمبلغ  املال  رأس 

بقيمة  حصة    2.222 إ 7  مقسمة 

22  سرهم للحصة.

يتكون أعضاء مجلس اإلسارة من 

السيد محمد املهدي علوي الهاشمي 

متصرف ورئيس مجلس اإلسارة.
السيد موالي عبد العزيز العلوي 

الهاشمي متصرف.

العلمي  لحليمي  مامون  السيد 

متصرف.

السيد رشيد الهواري متصرف.

ساسي  أواس  محمد  السيد 

متصرف ومدير عام للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط 

رقم  تحت  سيسم22  222   8 بتاريخ 

السجل التجاري 56437 .
لإليداع والنشر

516 P

LONDRA IMMO
رقم 95 اقامة لوس أنجيليس متجر 

رقم 2 تجزئة السكن املنور

الدار البيضاء

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 2  نوفم22  222، تم تأسيس شركة 

بشريك  محدوسة  مسؤولية  ذات 

وحيد ذات املواصفات التالية :

اإلسم : لوندرا إيمو.

االنعاش   : التجاري  النشاط 

العقاري.

لوس  اقامة   95 رقم   : العنوان 

أنجيليس متجر رقم 2 تجزئة السكن 

املنور.
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سرهم    22.222  : املال  رأس 

حصة اأتماعية    222 مقسمة إ 7 

في ملكية السيد بنمو�سى عماس.

التسيي2 : يعهد التسيي2 إ 7 السيد 

بالدار  القاطن  عماس،  بنمو�سى 

 6 7 رقم  تجزئة ميامار زنقة  البيضاء 

.BJ358836 كاليفورنيا ب.ت.و

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ توقيع النظام امسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 9 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

 823727 رقم  تحت  سيسم22  222 

سجل تجاري رقم 59 525.

517 P

شركة اوفيسين جرانادا

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

سكتور 3 إقامة رقم 29  أوالس مطاع 

تمارة

رقم السجل التجاري 34863 

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس  بتاريخ فاتح يونيو  222 

شركة ذات الخصائص التالية :

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدوسة بشريك واحد.

اسم الشركة : اوفيسين أراناسا.

النشاط التجاري : صيدلية.

إقامة   3 سكتور   : التجاري  املقر 

رقم 29  أوالس مطاع تمارة.

املدة : 99 سنة ابتداء من تسجيلها 

بالسجل التجاري.

رأسمال الشركة تم تحديد رأس 

املال بمبلغ 864.522 سرهم.

التسيي2  : تم تعيين السيدة نهى 

بوشارب مسي2ة للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بتمارة  باملحكمة االبتدائية  القانوني 

رقم  تحت  سيسم22  222   8 بتاريخ 

السجل التجاري 34863 .
لإليداع والنشر

518 P

QADAMED
شركة ذات مسؤولية محدوسة

رأس املال : 2.222  سرهم

املقر االأتماعي : موخا 2 أم عزة عين 

عوسة تمارة

العاسي  غي2  العام  الجمع  باسم 

تم  سيسم22  222   2 بتاريخ  املنعقد 

االتفاق حول ما يلي :

تصفية الشركة.
بيطون  مارك  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

باملقر  التصفية  مقر  تحديد 

ملتقى   EOLE FINANCE شركة عند 

اقامة  غاندي  وزنقة  القاهرة  زنقة 

املنزه شقة 22 الرباط.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

بتاريخ  بتمارة  االبتدائية  املحكمة 

9 سيسم22  222 تحت رقم 6977.
لإليداع والنشر

519 P

BIM SKILLS CENTRE PRIVEE
شركة محدوسة املسؤولية

املقر االأتماعي : 5  شارع امبطال 

شقة رقم 4 أكدال الرباط

السجل التجاري رقم 37263 

الجمع  من  قرار  صدور  عقب 

أكتوبر   5 بتاريخ  االستثنائي  العام 

2222، تقرر ما يلي :

اإلسم  من  الشركة  اسم  تغيي2 

 «AUTODESK CENTRE PRIVEE»

 BIM SKILLS» الجديد  االسم  إ 7 

.«CENTRE PRIVEE

املؤس�سي  للغرض  نشاط  إضافة 

للشركة وهو االستي2اس والتصدير.

النظام  تعديل  تم  عليه،  وبناء 

امسا�سي عل7 النحو التا ي :

االستي2اس  إضافة   :  2 املاسة 

والتصدير.

إ 7   الشركة  اسم  تغي2   :  3 املاسة 

.«BIM SKILLS CENTRE PRIVEE»
بالقانون  املرتبط  التحديث 

امسا�سي يخص البند رقم 2 و 3.

لدى  القانوني  اإليداع  إأراء  تم 

املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ فاتح 

يوليو  222، تحت رقم 5929  .

520 P

 SOCIETE NOUVELLE DES

OUVRAGES ET ROUTES

«SNOR»

شركة محدوسة املسؤولية

رأسمالها 22.222  سرهم

املقر االأتماعي : تجزئة القصبة رقم 

9  الطابق 4 شقة رقم 7 تمارة

تأسيس  تم  عرفي  عقد  بموأب 

 SOCIETE NOUVELLE» شركة 

 DES OUVRAGES ET ROUTES

SNOR»» شركة محدوسة املسؤولية، 

بتاريخ 25 نوفم22  222 ذات املميزات 

التالية :

مقاول في الهندسة املدنية.

مقاول في أشغال البناء.

املتنوعة  امشغال  في  مقاول 

والبناء.

من  مكون  الشركة  رأسمال 

  222 إ 7  مقسم  سرهم    22.222

للحصة  سرهم    22 فئة  من  حصة 

مقسمة عل7 الشكل التا ي :

 822  : ظافر  انس  محمد  السيد 

حصة.

 222  : الوتيق  الدين  بدر  السيد 

حصة.

الشركة مسي2ة من طرف السيد 

محمد أنس ظافر.

مدة الشركة محدسة في 99 سنة 

ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

التجاري.

باملحكمة  الشركة  تسجيل  تم 

سيسم22   9 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

 222 وتحت رقم 34877 .

521 P

 TRAITEUR LES DEUX

SOEURS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة
رأسمالها التجاري 2.222  سرهم

املقر االأتماعي : 63 تجزئة الكتبية، 

انخيلة املنصور الذهبي تمارة

السجل التجاري بتمارة تحت رقم : 

 34255

شركة  لشركاء  محضر  بمقت�سى 

 ،TRAITEUR LES DEUX SOEURS

املحدوسة،  املسؤولية  ذات  شركة 
املنعقد بتاريخ 25 نوفم22  222 تقرر 

ما يلي :

تصفية وسية للشركة.

شوقر  سعيدة  السيدة  تعيين 

كمصفية للشركة.

تحديد مقر التصفية ب : الطلعة 
2  رقم 32 - تمارة.

هذه  لكل  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الوثائق 

9 سيسم22  222 تحت  بتمارة بتاريخ 
رقم 6982.

522 P

PDR DISTRIBUTION
شركة محدوسة املسؤولية
رأسمالها 22.222  سرهم

عمارة 46 شقة رقم 8  شارع عقبة 

ابن نافع أكدال الرباط

نظرا لتوقف الشركة عن ممارسة 

وبمقت�سى  سنوات  لعدة  أنشطتها 

ماي    9 بتاريخ  املنعقد  عرفي  عقد 

 222 تقرر ما يلي :

 PDR DISTRIBUTION حل شركة

وتصفيتها.

هشام  عماري  السيد  تعيين 

كمصفي.

الشركة  مقر  وتصفية  حل 

بالعمارة 46 شقة 8  شارع عقبة ابن 

نافع أكدال - الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 22276 .

523 P
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LES EXTRA RESIDENCES
ش.ذ.م.م. ش.و

تأسيس
حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I

امسا�سي  القانون  وضع  تم  بتطوان 

محدوسة  مسؤولية  ذات  لشركة 

ذات الشريك الوحيد، ذات املميزات 

التالية :

 LES EXTRA»  : التسمية 

RESIDENCES» ش.ذ.م.م. ش.و.

غاية الشركة : اإلنعاش العقاري.

املدة :  99 سنة.

حي الوقاية رقم   : املقر االأتماعي 

492، تطوان.

رأسمال الشركة : 22.222  سرهم 

فئة  من  حصة    222 عل7  مقسمة 

السيد  الوحيد  للشريك  سرهم    22

ابراهيم ايتعال.

مديرا   عين   : الشركة  تسيي2 

للشركة السيد ابراهيم ايتعال.

 %  5 يقتطع عن امرباح   : امرباح 

لتكوين الذخي2ة القانونية والفائض 

عدس  حسب  الشركاء  بين  يقسم 

الحصص لكل واحد منهم.

في  الشركـة  تقيدت  وقد   -  II

الضبــط  بكتابــة  التجــاري  السجــل 

بتطــوان  االبتدائــية  املحكمــة  لدى 

يوليو   2 بتاريخ   2274 رقــــم  تحــت 

.222 
مقتطف من أأل النشر

524 P

STE WOLKEN IMMOBILIER
ش.ذ.م.م. ش.و

تأسيس
حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I

امسا�سي  القانون  وضع  تم  بتطوان 

لشركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

املميزات التالية :

 STE WOLKEN»  : التسمية 

IMMOBILIER» ش.ذ.م.م. ش.و.

غاية الشركة : اإلنعاش العقاري.

املدة :  99 سنة.

شارع خالد ابن   : املقر االأتماعي 
4 رقم  الوليد، عمارة يوسف الطابق 

9، تطوان.
رأسمال الشركة : 22.222  سرهم 

فئة  من  حصة    222 عل7  مقسمة 

22  سرهم للشريكة الوحيدة السيد 

نوفل التطواني اكوياح.

مديرا   عين   : الشركة  تسيي2 

التطواني  نوفل  السيد  للشركة 

اكوياح.

 %  5 يقتطع عن امرباح   : امرباح 

لتكوين الذخي2ة القانونية والفائض 

عدس  حسب  الشركاء  بين  يقسم 

الحصص لكل واحد منهم.

في  الشركـة  تقيدت  وقد   -  II

الضبــط  بكتابــة  التجــاري  السجــل 

بتطــوان  االبتدائــية  املحكمــة  لدى 

يوليو   5 بتاريخ  رقــــم  229  تحــت 

.222 
مقتطف من أأل النشر

525 P

RA’HAL EDUCANIM
SARL AU

RC : 153685

توسيع الهدف االأتماعي
العاسي  غي2  العام  للجمع  تبعا 
املنعقد بتاريخ 22 نوفم22  222 قرر 

 RA’HAL» لشركة  الوحيد  الشريك 

شريك  ذات  ش.م.م   «EDUCANIM

ما  سرهم    22.222 رأسمالها  وحيد 

يلي :

االأتماعي  الهدف  توسيع   -   

للشركة بإضافة امنشطة التالية :

معالجة،  املحفوظات،  إسارة 

وامثاث  املكتبية،  اللوازم  مفاوضة، 

املكتبي، واملعدات املكتبية.

امسا�سي  النظام  تعديل   -  2

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سيسم22   9 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم  2248 .
من األ االستخالص والبيان

526 P

STE DREAM DESK
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة 
بشريك واحد

الرأسمال االأتماعي للشركة : 
522.222 سرهم

 24 بتاريخ  عرفي  عقد  بموأب 
القانون  وضع  تم  نوفم22  222، 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
محدوسة بشريك واحد مميزاتها ما يلي :
 STE DREAM DESK  : التسمية 

.SARL AU
مدة قيام الشركة : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيسها النهائي.
تجزئة   ،623  : االأتماعي  املقر 

سعيد حجي، طريق القنيطرة، سال.
 : للشركة  االأتماعي  الرأسمال 
 5.222 إ 7  مقسم  سرهم   522.222
حصة  كل  مقدار  اأتماعية  حصة 

22  سرهم.
: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

السيدة فوزية ابن عبد الجليل.
الشركة  غرض  يكمن   : الغرض 
لبيع امسوات  مكتبة   -    : يلي  فيما 

املدرسية 2 - بيع لوازم املكاتب.
بمكتب  القانوني  اإليداع  تم 
السجل التجاري باملحكمة االبتدائية 
تحت  سيسم22  222   9 بسال بتاريخ 

رقم السجل التجاري 5  35.
527 P

KSIRI MARKET
SARL

تأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
7 سيسم22  222، تم إحداث القانون 
امسا�سي لشركة محدوسة املسؤولية 

تتلخص فيما يلي :
 KSIRI MARKET   : التسمية 

ش.ذ.م.م.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدوسة.
التغذية   : االأتماعي  الهدف 

العامة، مفاوض.

شارع   8 شقة   32 عمارة   : املقر 

موالي احمد لوكيلي حسان الرباط.

املدة : 99 سنة.
رأسمال الشركة : 22.222  سرهم 

حصة اأتماعية    222 مقسمة إ 7 

من فئة 22  سرهم للحصة الواحدة.

السيد أمين فتيح ملدة   : التسيي2 

غي2 محدوسة.

 : الفت2ة املعمول بها خالل السنة 

تبتدئ من فاتح يناير إ 7  3 سيسم22.

لفائدة   5  % بعد خصم   : امرباح 

فيه  يتصرف  القانوني  االحتياط 

حسب قرار الشركاء.

  565   : التجاري  السجل 

الرباط.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط 
9 سيسم22  222 رقم : 22483 .

من أأل االستخالص والبيان

528 P

 CENTRE ZARYOUH DE

 PREPARATION DES GENIES

PRIVES
ش.م.م ش.و

املقر االأتماعي : الشقة رقم 4 

العمارة 92 املجموعة السكنية 

GH39 مجموعة الضح7 ابواب سال 

سال

تعديل
غي2  العام  الجمع  بمقت�سى 

نوفم22   9 بتاريخ  املنعقد  العاسي 

 CENTRE» شركة  قرر شركاء   222 

 ZARYOUH DE PREPARATION

DES GENIES PRIVES» ما يلي :

الجمع   : حل الشركة مسبقا   -   

الشركة  حل  قرر  العاسي  غي2  العام 

 CENTRE ZARYOUH DE» مسبقا 

 PREPARATION DES GENIES

PRIVES» ش.م.م ش.و.

: الجمع  - املكلف بحل الشركة   2

العام غي2 العاسي قرر تكليف السيد 

أمال زريوح بحل الشركة مسبقا.



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222)الجريدة الرسمية   24842

العام  الجمع   : الشركة  حل  مقر 

غي2 العاسي قرر حل الشركة بالعنوان 

: الشقة رقم 4 العمارة 92 املجموعة 

الضح7  مجموعة   GH39 السكنية 

ابواب سال سال.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

 6 بتاريخ  بسال  االبتدائية  باملحكمة 

سيسم22  222 تحت رقم 37557.

529 P

ائتمانية البغيل

عضو بجمعية ائتمانيات الشمال افينور

أشغال املحاسبة - تاسيس الشركات

شارع فاس الطابق االول رقم   طنجة ،9

ESPACE RIF DU NORD

SARL

R.C N° 1391

قفل التصفية الكلية للشركة
الجمعية  محضر  بمقت�سى  أ( 

الشركة  العامة غي2 العاسية للشركاء 

 «ESPACE RIF DU NORD» املسماة

محدوسة  مسؤولية  ذات  شركة 

سرهم،   82.222  : رأسمالها  يبلغ 

اساكن  بمركز  االأتماعي  مقرها 

املسجلة  الحسيمة،  الوحدة،  زنقة 

تحت  بالحسيمة  التجاري  بالسجل 

يوم  اأتمع  التحليلي  39 ،  الرقم 

24 نوفم22  222، وتقرر:

للشركة  الكلية  التصفية 

«ESPACE RIF DU NORD» مع منح 

الصالحيات الكاملة للمصفي السيد 

لشطب الشركة من  عبد هللا باعال، 

السجل التجاري.

تم  قد   : القانوني  االيداع  ب( 

إنجازه لدى كتابة الضبط باملحكمة 

 32 بتاريخ  بالحسيمة  االبتدائية 

نوفم22  222 تحت رقم 2 7.
مستخرج مطابق لألصل

البغيل محمد كمال

530 P

MADAEF
شركة مساهمة

رأسمالها 233.748.622.   سرهم
مقرها بالرباط، عمارة CDG، ساحة 

موالي الحسن، ص.ب : 428
سجل تجاري رقم 49655 -

 التعريف الضريبي : 3322872
التعريف املوحد للمقاولة : 
22 529 76222228

 NEW MARINA تنفيذ سمج شركة
CASABLANCA عن طريق ضمها 

MADAEF لشركة
غي2  العامة  الجمعية  قررت 
 ،MADAEF العاسية ملساهمي شركة 
نوفم22  222،    2 بتاريخ  املنعقدة 
بعد االطالع عل7 عقد اإلسماج املوقع 

بتاريخ 2 سبتم22  222، ما يلي :
اإلسماج  عملية  عل7  املوافقة 

بجميع بنوسه.
لن  اإلسماج  أن  ومعاينة  إسراك 
يت2تب عنه تباسل بين حصص شركة 
 NEW MARINA CASABLANCA
وبالتا ي،   MADAEF وحصص شركة 
تباسل  نسبة  أية  تحديد  يتطلب  ال 
من املاسة   3 وفقا ملقتضيات الفقرة 
كما   17-95 رقم  القانون  من   224
رقم  بالقوانين  وتتميمه  تعديله  تم 
  9.22 ورقم   78. 2 ورقم   22.25

ورقم 9 .22 «القانون».
لعملية  النهائي  اإلنجاز  معاينة 
 NEW اإلسماج عن طريق ضم شركة
MARINA CASABLANCA من طرف 
بتاريخ  رأعي  بأثر   MADAEF شركة 
شركة  وتصبح  يوليو  222.  فاتح 
 NEW MARINA CASABLANCA
تنفيذ  بعد  القانون  بحكم  منحلة 
أنه  العلم  مع  نهائيا  تنفيذا  اإلسماج 
لن يتبع حلها أي تصفية طبقا محكام 

املاسة 224 من القانون.
الجمعية  قرار  محضر  إيداع  تم 
أعاله  املذكور  العاسية  غي2  العامة 
وعقد اإلسماج بكتابة ضبط املحكمة 
التجارية بالرباط تحت رقم 22336  

بتاريخ 6 سيسم22  222.
لإلعالم واملرأع

531 P

 NEW MARINA
CASABLANCA

شركة مساهمة
رأسمالها 2.222.222 6 سرهم

مقرها بالرباط، عمارة CDG، ساحة 
موالي الحسن، ص.ب : 428
سجل تجاري رقم 78547 -

 التعريف الضريبي : 42224297
التعريف املوحد للمقاولة : 
22 44 2 9222262

 NEW MARINA تنفيذ سمج شركة
CASABLANCA عن طريق ضمها 

MADAEF لشركة
غي2  العامة  الجمعية  قررت 
 ،MADAEF العاسية ملساهمي شركة 
نوفم22  222،    2 بتاريخ  املنعقدة 
بعد االطالع عل7 عقد اإلسماج املوقع 

بتاريخ 2 سبتم22  222، ما يلي :
اإلسماج  عملية  عل7  املوافقة 

بجميع بنوسه.
لن  اإلسماج  أن  ومعاينة  إسراك 
يت2تب عنه تباسل بين حصص شركة 
 NEW MARINA CASABLANCA
وبالتا ي،   MADAEF وحصص شركة 
تباسل  نسبة  أية  تحديد  يتطلب  ال 
من املاسة   3 وفقا ملقتضيات الفقرة 
224 من القانون رقم 95-17 كما تم 
تعديله وتتميمه بالقوانين رقم 22.25 
ورقم    9.22 ورقم   78. 2 ورقم 

9 .22 «القانون».
لعملية  النهائي  اإلنجاز  معاينة 
 NEW اإلسماج عن طريق ضم شركة
MARINA CASABLANCA من طرف 
بتاريخ  رأعي  بأثر   MADAEF شركة 
شركة  وتصبح  يوليو  222.  فاتح 
 NEW MARINA CASABLANCA
تنفيذ  بعد  القانون  بحكم  منحلة 
أنه  العلم  مع  نهائيا  تنفيذا  اإلسماج 
لن يتبع حلها أي تصفية طبقا محكام 

املاسة 224 من القانون.
الجمعية  قرار  محضر  إيداع  تم 
أعاله  املذكور  العاسية  غي2  العامة 
وعقد اإلسماج بكتابة ضبط املحكمة 
التجارية بالرباط تحت رقم 22338  

بتاريخ 6 سيسم22  222.
لإلعالم واملرأع

532 P

GRAND TRAVUX BAHMAN
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

رأسمالها : 2.222  سرهم
املقر االأتماعي : تجزئة   الرقم 684

مرس الخي2، تمارة
تأسيس

وضع  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون امسا�سي لشركة ذات االسم 

املشت2ك والتي تتميز بما يلي :
 GRAND TRAVUX  : االسم 

BAHMAN
الهدف : أشغال البناء املختلف.

99 سنة ابتداء  : حدست في  املدة 
من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري.

الرقم  تجزئة     : املقر االأتماعي 
684 مرس الخي2، تمارة.

2.222  سرهم  رأسمالها : حدس في 
  22 بثمن  حصة    22 إ 7  مقسم 

سرهم للواحدة مقسمة كالتا ي :
السيد بحمان لحسن 52 سهم.

 52 الرزاق  عبد  الصافي  السيد 
سهم.

من  تسي2  الشركة   : التسيي2 
طرف السيد بحمان لحسن ملدة غي2 

محدسة مع أميع الصالحيات.
التجاري  بالسجل  التقييد  ويتم 
لدى املحكمة التجارية بالرباط تحت 
 2227 مارس    9 بتاريخ  رقم  6657 

رقم التسجيل : 2007/4187.
532 P

شركة ساملفا
ش.م.م ذ.ش.و

زنقة سيدي حجاج، رقم 295
شارع محمد الخامس، سار الحمراء

سال
للشريك  عرفي  عقد  بمقت�سى 
نوفم22  222،   29 بتاريخ  الوحيد 
املسجلة في الرباط بتاريخ 32 نوفم22 
امسا�سي  القانون  وضع  تم   222 
محدوسة  مسؤولية  ذات  لشركة 

باملميزات التالية :
: شركة «ساملفا» شركة  التسمية 

ش.م.م ذ.ش.و.
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سيدي  زنقة   : التجاري  املقر 
محمد  شارع   295 رقم  حجاج، 

الخامس، سار الحمراء، سال.

املوضوع :

التجارة.

الخدمات املتنوعة.

االستي2اس والتصدير.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس الفعلي للشركة.

التسيي2 : تسيي2 الشركة من طرف 

السيد بنسالم فهد.

سرهم    22.222  : الرأسمال 

موزعة بين الشركاء كما يلي :

السيد بنسالم فهد : 222  حصة.

املجموع : 222  حصة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

سيسم22   6 بتاريخ  بسال،  االبتدائية 

 222 تحت رقم 37942.

533 P

ANFACAP شركة
شركة محدوسة املسؤولية

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق  سوليزال  كريم  محمد  امستاذ 

سبتم22    6 بتاريخ  البيضاء،  بالدار 

السيد  قام  أكتوبر  222،  و22 

حصة   222 بتفويت  تازي  محمد 

الشركة  في  يملكها  التي  اأتماعية 

لفائدة  ش.م.م،   ANFACAP املسماة 

السيدة سلمى تازي.

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق  سوليزال  كريم  محمد  امستاذ 

سبتم22    6 بتاريخ  البيضاء،  بالدار 

السيد  قام  أكتوبر  222،  و22 

حصة   52 بتفويت  تازي  محمد 

الشركة  في  يملكها  التي  اأتماعية 

لفائدة  ش.م.م،   ANFACAP املسماة 

 LA FONCIERE RS الشركة املسماة 

السيد  طرف  من  واملمثلة  ش.م.م 
ر�سى سبتي.

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق  سوليزال  كريم  محمد  امستاذ 

سبتم22    6 بتاريخ  البيضاء،  بالدار 

السيد قام  أكتوبر  222،  و22 

حصة   52 بتفويت  تازي  محمد   
الشركة  في  يملكها  التي  اأتماعية 
لفائدة  ش.م.م،   ANFACAP املسماة 

السيد محمد مهدي بنونة.
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
موثق  سوليزال  كريم  محمد  امستاذ 
سبتم22    6 بتاريخ  البيضاء،  بالدار 
الشركة  فوتت  أكتوبر  222،  و22 
ش.م.م   MCAP INVEST املسماة 
اأتماعية  حصة   52 بتفويت 
املسماة  الشركة  في  يملكها  التي 
لفائدة الشركة  ش.م.م،   ANFACAP
ش.م.م   LA FONCIERE RS املسماة 
واملمثلة من طرف السيد ر�سى سبتي.
الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ املنعقد  العاسي  غي2   العام 
6  سبتم22 و22 أكتوبر  222، تقرر 

ما يلي :
الحصص  تفويت  عل7  املوافقة 

االأتماعية املذكورة أعاله.
الجدس  الشركاء  عل7  املوافقة 

للشركة وهم :
السيدة سلمى تازي.

 LA FONCIERE الشركة املسماة 
RS ش.م.م واملمثلة من طرف السيد 

ر�سى سبتي.
السيد محمد مهدي بنونة.

امسا�سي  النظام  عل7  املوافقة 
وعل7 استمرارية التفويض  للشركة، 
املمنوح للمسي2 وصالحياته والتوقيع 

االأتماعي.
تحيين القانون امسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
5  نوفم22  222 تحت رقم 822226.
534 P

AB11 شركة
SARL AU

شركة محدوسة املسؤولية
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
موثق  سولزال  كريم  محمد  امستاذ 
5  أكتوبر  بتاريخ  البيضاء،  بالدار 
 222، قام السيد عبد الرحمان عزيز 
بنعمور بتفويت 52 حصة اأتماعية

 AB   التي يملكها في الشركة املسماة 

املسماة  الشركة  لفائدة  ش.م.م، 

ش.م.م املمثلة من   MCAP INVEST

طرف السيد يونس املراك�سي.

بمقت�سى محضر الجمع العام غي2 

محمد  امستاذ  تلقاه  الذي  العاسي 

البيضاء،  بالدار  موثق  سولزال  كريم 

أكتوبر  222،    8 بتاريخ  املنعقد 

تقرر ما يلي :

الحصص  تفويت  عل7  املوافقة 

االأتماعية املذكورة أعاله.

الجديد  الشريك  عل7  املوافقة 

الشركة  وهي  ش.م.م   AB   لشركة

املسماة MCAP INVEST ش.م.م.

الرحمان  عبد  السيد  استقالة 

مسي2  منصب  من  بنعمور  عزيز 

الشركة.

املراك�سي  يونس  السيد  تعيين 

كمسي2 وحيد للشركة.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

إ 7 شركة ذات مسؤولية محدوسة مع 

تحيين القانون امسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

6  نوفم22  222 تحت رقم 822466.

535 P

AB11 شركة
SARL AU

شركة محدوسة املسؤولية

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق  سولزال  كريم  محمد  امستاذ 

5  نوفم22  بتاريخ  البيضاء،  بالدار 

 222، قام السيد عبد الرحمان عزيز 

بنعمور بتفويت 52 حصة اأتماعية 

املسماة  الشركة  في  يملكها  التي 

الشركة  لفائدة  ش.م.م،   AB  

املسماة SAFFRON INVEST ش.م.م 

.SAFFRONI باالختصار

بمقت�سى محضر الجمع العام غي2 

محمد  امستاذ  تلقاه  الذي  العاسي 

موثق بالدار البيضاء،  كريم سولزال، 

أكتوبر  222،    5 بتاريخ  املنعقد 

تقرر ما يلي :

الحصص  تفويت  عل7  املوافقة 

االأتماعية املذكورة أعاله.

الجديد  الشريك  عل7  املوافقة 

الشركة  وهي  ش.م.م   AB   لشركة

املسماة SAFFRON INVEST ش.م.م 

.SAFFRONI باالختصار

امسا�سي  النظام  عل7  املوافقة 

وعل7 استمرارية التفويض  للشركة، 

املمنوح للمسي2 وصالحياته والتوقيع 

االأتماعي.

تحيين القانون امسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

3 سيسم22  222 تحت رقم 823232.

536 P

 HUILERIE MODERNES شركة

DE TEROUAL

ش.م.م

تعيين مسي2 أديد
املصاسقة عل7 التصريح باإلراثة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

نوفم22  222   8 بتاريخ  املنعقد 

 HUILERIE شركة  املسماة  للشركة 

 MODERNES DE TEROUAL

سرهم   522.222 رأسمالها  ش.م.م 

ومقرها االأتماعي مركز تروال سائرة 

وزان تقرر ما يلي :

املصاسقة عل7 التصريح باإلراثة.

تجديد توزيع رأسمال الشركة.

بنعي�سي  حرية  السيدة  تعيين 

مسي2ة للشركة مع أميع الصالحيات 

ملدة غي2 محدوسة.

تحيين القانون امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بوزان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ فاتح سيسم22  222 تحت رقم 

.34 5

537 P
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HUILERIE EL WAHDA شركة

ش.م.م

رأسمالها 52.222 سرهم

املقر االأتماعي : مركز عين سريج 

إقليم وزان

فسخ الشركة

تسمية مصفي

االستثنائي  العام  الجمع  إن 

بتاريخ املنعقد  الوحيد   للشريك 

4  أكتوبر  222 قر قرر ما يلي :

فسخ الشركة قبل اموان ابتداء 

من هذا التاريخ.

قوني  السالم  عبد  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بوزان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت  نوفم22  222    6 بتاريخ 

.3426

538 P

 EXPERT OPTIQUE

TOUHAMI

استدراك خطإ

بالجريدة  وقع  خطإ  استدراك 

فاتح  بتاريخ   5692 عدس  الرسمية 

املسماة  للشركة  سيسم22  222 

 EXPERT OPTIQUE TOUHAMI

بشريك  املسؤولية  محدوسة  شركة 

وحيد.

عوض :

التهامي  نجيب  السيد   : التسيي2 

مسي2 للشركة.

يقرأ : 

العلمي  صفاء  السيدة   : التسيي2 

غي2  ملدة  للشركة  الوحيدة  املسي2ة 

محدوسة.

والباقي بدون تغيي2.

539 P

ESD MEDIA
ش.م.م

تحويل املقر االأتماعي للشركة
تعيين مسي2 أديد

توسيع نشاط الشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
سبتم22  222  فاتح  بتاريخ  املنعقد 
 ESD MEDIA املسماة  للشركة 
سرهم   92.222 رأسمالها  ش.م.م 
الحداسين،  حي  االأتماعي  ومقرها 
رقم  الطابق امول،  تجزئة امحباس، 

2  وزان، تقرر ما يلي :
حي  من  الشركة  مقر  نقل 
الطابق  تجزئة امحباس،  الحداسين، 
2  وزان إ 7 حي العدير،  امول، رقم 
تجزئة اكرام، شارع الشفشاوني، رقم 

23، وزان.
سمناتي  محمد  السيد  تعيين 
صاسقي مسي2 ثاني للشركة مع أميع 

الصالحيات ملدة غي2 محدوسة.
وذلك  الشركة  نشاط  توسيع 
بإضافة نشاط : مقاولة أشغال البناء 

املختلفة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بوزان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  نوفم22  222   24 بتاريخ 

.3429
540 P

ELECTRO SIBKA
ش.م.م

رأسمالها : 22.222  سرهم
املقر االأتماعي : حي الرمل 5 ، 

شارع موالي اسماعيل، وزان
إغالق تصفية الشركة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املنعقد بتاريخ 2  نوفم22  222 قرر 
 ELECTRO SIBKA الشركة  شركاء 

ش.م.م ما يلي :
املصاسقة عل7 تقرير املصفي ؛
معاينة إنهاء عملية التصفية ؛

إبراء املصفي وإعفائه من مهامه.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
بتاريخ  بوزان  االبتدائية   باملحكمة 

25 أكتوبر  222 تحت رقم 3397.
541 P

SIRAJ LYHIMDI PROMO
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة بشريك واحد
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم وضع القانون  نوفم22  222    2

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

محدوسة بشريك واحد التي خصائصها 

كالتا ي :

 SIRAJ LYHIMDI التسمية : شركة

PROMO ش.م.م بشريك واحد.

الهدف :

منعش عقاري ؛

مقاولة أشغال البناء املختلفة.

أكاسير،  حي   : االأتماعي  املقر 

سمية  ،  عمارة  السعاسة،  تجزئة 

الطابق تحت امر�سي، وزان.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها.
22.222  سرهم مجزأ  رأس املال : 

22  سرهم  222  حصة من فئة  إ 7 

محررة كلها في اسم الشريك الواحد :

  222 امحمدي  عماس  السيد 

حصة.

من فاتح يناير إ 7   : السنة املالية 

 3 سيسم22 من كل سنة.

: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

غي2  ملدة  امحمدي  عماس  السيد 

محدسة مع أميع الصالحيات لتسيي2 

الشركة.

امرباح : بعد تحديد امرباح الصافية 

تقتطع 5% لتكوين االحتياطي القانوني.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

بتاريخ  بوزان  االبتدائية  باملحكمة 

فاتح سيسم22  222 تحت رقم 4 34 

السجل التجاري رقم 867 .

542 P

MNH MONEY
SARL AU

تأسيس شركة
 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تم وضع القانون  نوفم22  222    5

امسا�سي لشركة عل7 النحو التا ي :

.MNH HONEY : التسمية

.SARL AU : الصفة القانونية

االأتهاس  شارع   : االأتماعي  املقر 

7  مكرر، حي الصناعي، ح.ي.م  رقم 

الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها.

رأسمال االأتماعي : 22.222  سرهم 

مغاربة  طرف  من  ومقسمة  مرقمة 

ذاتيين.

السيد كسكوس بن عبد   : املسي2 

ملدة  للشركة  الوحيد  املسي2  الكريم 

غي2 محدوسة.

السنة االأتماعية : تبدأ من فاتح 

يناير وتنتهي  3 سيسم22.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سيسم22   6 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم 22295 .

543 P

 MOROCCAN BUSINESS

GLIDER
MBG

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I

6  نوفم22  222، تمت  بالرباط يوم 

لشركة  التأسي�سي  القانون  صياغة 

محدوسة املسؤولية بشريك واحد، لها 

الخصائص التالية :

 MOROCCAN  : التسمية 

.BUSINESS GLIDER MBG

الهدف : االستشارات اإلسارية.

ازكزا،  زنقة   6  : االأتماعي  املقر 

أكدال،   9 شقة  الثالث،  الطابق 

الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرأسمال : حدس رأسمال الشركة 

في مبلغ 22.222  سرهم.

الشركة  تسيي2  عهد   : اإلسارة 

للسيد سعيد االسري�سي.

نوفم22 إ 7  من      : السنة املالية 

غاية  3 سيسم22.
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تم اإليداع القانوني وتسجيل   -  II

الشركة بالسجل التجاري للمحكمة 

سيسم22   6 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم 22326 .

544 P

 MTA AUTOMOTIVE

SOLUTIONS
SARL

Capital social de 1.000.000 Euro

 Siège social : Atlantic Free Zone

Kénitra

بعد اتفاق خاص بالقنيطرة بتاريخ 

استدعاء  عل7  بناء  يونيو  222،   8

اأتماع  عقد  تم  املسي2،  طرف  من 

عام غي2 عاسي من طرف املساهمين 

وتم االتفاق عل7 ما يلي :

بإيطاليا  تم  الذي  االنشقاق 

بتاريخ 2 سيسم22 2222 ما بين شركة 

 PIERAN SRL وشركة   PILON SRL

من أهة وشركة MTA SPA من أهة 

أخرى.

 PILON تحويل كلي مسهم شركة 

لحساب   PIERAN SRL وشركة   SRL

.MTA SPA شركة

تعديل القانون امسا�سي للشركة.

كذلك وبتاريخ 8 يونيو  222 قرر 

 MTA SPA املساهم الوحيد الشركة

ما يلي :

إ 7  القانوني  الوضع  تحويل 

شركة محدوسة املسؤولية مكونة من 

مساهم واحد.

الشركة  تسيي2  مدة  تمديد 

 ANTONIO FALCHETTI للسيدين 

.et LUCIANO GAMBA

تعيين مسي2 أديد للشركة السيد 

.Andrea FALCHETTI

املستوسع القانوني تم وضعه لدى 

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

8 سيسم22  222 تحت رقم  8932.

545 P

BFZ CONSULTING

زنقة سكار، عمارة 5 رقم 6، املحيط، الرباط

GREEN IRRIGATION

 شركة ذات مسؤولية محدوسة 

وذات شريك منفرس

رأسمالها : 22.222  سرهم

مقرها االأتماعي : شارع حساين، 

 إقامة بيتي 3، العمارة رقم 8، 

الشقة 27 ، سال الجديدة

رقم السجل التجاري : 35229

تأسيس شركة
.GREEN IRRIGATION : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدوسة وذات شريك منفرس.

فريد  السيد   : الوحيد  الشريك 

ابراهيمي.

الهدف االأتماعي :

والتحقيق  الدراسة  مكتب 

والبحوث ؛

إسارة أنابيب املياه ؛

مقاول في إسارة العمليات التجارية 

للخدمة  الزراعية  أو  الصناعية  أو 

املدنية أو العسكرية.

رأسمال الشركة : 22.222  سرهم 

فئة  من  حصة    222 إ 7  مقسمة 

22  سرهم للحصة الواحدة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

شارع حساين،   : املقر االأتماعي 

الشقة   8 العمارة رقم   ،3 إقامة بيتي 

27 ، سال الجديدة.

الشركة  تسيي2  سيتم   : التسيي2 

من طرف السيدة ازبي2ي حاسة ملدة 

غي2 محدسة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بسال.

 :  رقم التقييد في السجل التجاري 

التجاري  السجل  في  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بسال تحت رقم 

35229 بتاريخ 29 نوفم22  222.

546 P

BFZ CONSULTING
زنقة سكار، عمارة 5 رقم 6، املحيط، الرباط

NEW BRAND COIFF
 شركة ذات مسؤولية محدوسة 

وذات شريك منفرس
رأسمالها : 22.222  سرهم

مقرها االأتماعي : 3  زنقة موح7 
اوحمو الزياني، كبيبات، الرباط
رقم السجل التجاري :  5625 

تأسيس شركة
.NEW BRAND COIFF : التسمية
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدوسة وذات شريك منفرس.

السيد ال22همي   : الشريك الوحيد 
أواس.

صالون   : االأتماعي  الهدف 
الحالقة والتجميل.

رأسمال الشركة : 22.222  سرهم 
فئة  من  حصة    222 إ 7  مقسمة 

22  سرهم للحصة الواحدة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
زنقة موح7    3  : املقر االأتماعي 

اوحمو الزياني، كبيبات، الرباط.
التسيي2 : سيتم تسيي2 الشركة من 
طرف السيد ال22همي أواس ملدة غي2 

محدسة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بالرباط.
 :  رقم التقييد في السجل التجاري 

تم التقييد في السجل التجاري تحت 
رقم  5625  بتاريخ 22 نوفم22  222.
547 P

SOCIETE WATEP
SARL

رأسمالها 522.222.  سرهم
 ،II مقرها االأتماعي : إقامة النخيل
 ،I عمارة 5 ، شقة 3، حي النهضة

الرباط
RC N° : 139821

استقالة مسي2
 WATEP SARL اتخذ شركاء شركة
خالل الجمع العام االستثنائي بتاريخ 

25 نوفم22  222 القرارات التالية :

امحمد  السيد  املسي2  استقالة 
العثماني.

ابراهيم  السيد  باستمرار  اإلقرار 
التعريف  لبطاقة  الحامل  الصباري 
كمسي2   U 3 247 رقم  الوطنية 

للشركة وذلك ملدة غي2 محدوسة.
تحيين النظام امسا�سي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
التجارية بالرباط تحت رقم 22489  

بتاريخ 9 سيسم22  222.
مقتطف من أأل االشهار

548 P

SOCIETE RIMA
SARL

صوصييطي ريما ش.م.م
الرأسمال االأتماعي : 22.222  سرهم

املقر االأتماعي : شارع محمد 
الخامس حي الغزا ي اقامة ام الربيع 

عمارة رقم 22-9  شقة 2  تمارة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
نوفم22  222   23 بتاريخ  املؤرخ 
لشركة صوصييطي ريما  قرر شركاء 
 «SOCIETE RIMA SARL» ش.م.م 

ما يلي :
تفويت الحصص االأتماعي :

  22 بقيمة  حصة   522 تفويت 
املال  رأس  من  واحدة  لكل  سرهم 
املالك السيد عثمان الدباغ في شركة 
 SOCIETE» صوصييطي ريما ش.م.م

RIMA SARL»، كلها إ 7 :
قبل  الذي  عماس،  يزن  السيد 
الشركة  رأسمال  في  حصة   522
 SOCIETE» صوصييطي ريما ش.م.م 

. «RIMA SARL
رشيد  السيد  الوحيد  املسي2 
 SOCIETE RIMA» لشركة  العالم، 
تفويض  في  ويشارك  يعطي   «SARL
السيد  مع  للشركة  التوقيع  سلطة 

يزن عماس.
وبالتا ي، يتمتع السيد يزن عماس 
الشركة  لتمثيل  الصالحيات  بأوسع 
العالم  رشيد  السيد  مع  باالشت2اك 
عامة  شبه  أو  عامة  إسارة  أي  أمام 
الحساب  فتح  سيما  )ال  خاصة  أو 
أميع  وتوقيع  للشركة  املصرفي 

امفعال املتعلقة به(.
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من   7 و   6 و   43 املواس  تعديل 
النظام امسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتمارة بتاريخ 9 سيسم22  222 تحت 

رقم 6988.
549 P

OLM BEAUTY RABAT
SARL

او ل م بوتي غابا ش.م.م
الرأسمال االأتماعي : 22.222  سرهم
املقر االأتماعي : شارع محمد بن 

عبد هللا عمارة حاج تهامي متجر 2 
و3 الرباط

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
قد  أكتوبر  222   25 الرباط بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
النحو  عل7  وخصائصها  املحدوسة، 

التا ي :
التسمية االأتماعية : او ل م بوتي 

غابا ش.م.م.
عنايات   : االأتماعي  الهدف 

التجميل )متجر لألظافر(.
رأسمال الشركة : 22.222  سرهم 
فئة  من  حصة    222 إ 7  مقسمة 

22  سرهم للحصة الواحدة :
لبنى معزوزي : 522 حصة.

عثمان الحري�سي : 522 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاتح يناير إ 7   : السنة املالية 
 3 سيسم22 من كل سنة ما عدا السنة 

امو 7 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شارع محمد بن عبد هللا   : املقر 
عمارة حاج تهامي متجر 2 و 3 الرباط.
معزوزي  ملياء  السيدة   : املسي2 
رقم  الوطنية  البطاقة  حاملة 

.AD2 4522
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم   :
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 R.C بتاريخ 9 سيسم22  222 تحت رقم

22482  الرباط.
550 P

HRN AGRO
SARL

اش اغ ان اأرو ش.م.م
الرأسمال االأتماعي : 22.222  سرهم
املقر االأتماعي : 378 شارع الحسن 

الثاني رقم 2 الرباط
في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
قد  أكتوبر  222   25 الرباط بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
النحو  عل7  وخصائصها  املحدوسة، 

التا ي :
: اش اغ ان  التسمية االأتماعية 

اأرو ش.م.م.
الهدف االأتماعي : تجارة.

رأسمال الشركة : 22.222  سرهم 
فئة  من  حصة    222 إ 7  مقسمة 

22  سرهم للحصة الواحدة :
رشيد الدرسري : 332 حصة.

عطاوي الحسين : 342 حصة.
ملطال�سي أهان : 332 حصة.

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

السجل التجاري.
من فاتح يناير إ 7   : السنة املالية 
 3 سيسم22 من كل سنة ما عدا السنة 

امو 7 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
378 شارع الحسن الثاني   : املقر 

رقم 2 الرباط.
حامل  الدرسري  رشيد   : املسي2 

.A784  2 البطاقة الوطنية رقم
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم   :
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 R.C بتاريخ 8 سيسم22  222 تحت رقم

56455  الرباط.
551 P

MSABEN
SARL

مصابن ش.م.م
الرأسمال االأتماعي : 522.222 سرهم
املقر االأتماعي : 6  عمارة    شارع 

الحسن الثاني سال الجديدة - سال
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
أكتوبر  222  بتاريخ     املؤرخ 
ش.م.م  مصابن  لشركة  شركاء  قرر 

«MSABEN SARL» ما يلي :

بقيمة  حصة    722 تفويت 

رأس  من  واحدة  لكل  سرهم    22

التوا ي  عل7  اململوكة  الشركة  املال 

للسيدة اميمة سعوس والسيدة مريم 

حميمد في شركة «مصابن» ش.م.م 

«MSABEN SARL»، كلها إ 7 :

السيد مسعوس بالوي، الذي قبل 

الشركة  رأسمال  في  حصة    722

 MSABEN» ش.م.م  «مصابن» 

.«SARL

السابقين  املسي2ين  استقالة 

سعوس  اميمة  السيدة  للشركة 

والسيدة مريم حميمد وتعيين املسي2 

 MSABEN» الوحيد الجديد لشركة

SARL» السيد مسعوس بالوي.

الشركة  غرض  وتوسيع  تعديل 

عل7 النحو التا ي :

الطرق،  وتحسين  بناء  أعمال 

الصحي،  والصرف   ، الحفر  أعمال 

وامسطوانات،  امنابيب،  وخطوط 

والزفت، والرصف، والطرق وعموما 

أعمال  مدنية،  هندسية  أعمال  أي 

متنوعة والتجارة. 

تعديل املواس 43 و 6 و 7 و 4 و   

من النظام امسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت  سيسم22  222   2 بتاريخ  بسال 

رقم 37932.

552 P

 UNIVERSITE MOHAMMED

VI POLYTECHNIQUE
«UM6P» شركة مساهمة

رأسمالها 234.652.922.   سرهم

املقر االأتماعي : تجزئة 662، حي 

موالي رشيد، بن أرير - املغرب

السجل التجاري رقم 237  بن أرير

بمقت�سى محضر الجمع العام   -  I

غي2 العاسي املنعقد في فاتح سيسم22 

 222، تقرر ما يلي :

االأتماعي  الرأسمال  في  الزياسة 

 3.684.222.222 بمبلغ  للشركة 

من  يرتفع  وبذلك  سرهم، 

إ 7  سرهم   7.352.652.922

بإصدار  سرهم،     .234.652.922

عاسية  أديدة  أسهم   36.842.222

سرهم للقيمة اإلسمية    22 من فئة 

الواحدة، صاسرة بالتكافؤ.

االكتتاب  أفضلية  حق  إلغاء 

 FONDATION لفائدة  للمساهمين 

.OCP
تعديل موازي ومشروط للفصول 

6 و 7 من القانون امسا�سي.

إعطاء الصالحيات الالزمة ملجلس 

اإلسارة لتحقيق الزياسة في الرأسمال.

مجلس  محضر  بمقت�سى   -  II

سيسم22  222،   6 اإلسارة املنعقد في 

تقرر ما يلي :

الرأسمال،  في  الزياسة  تحقيق 

إ 7  بذلك  الرأسمال  لينقل 

234.652.922.   سرهم.

تعديل موازي للفصول 6 و 7 من 

القانون امسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة االبتدائية بابن 

9 سيسم22  222، تحت  أرير بتاريخ 

رقم  49.
قصد النشر واإلعالن

553 P

SAHAM EUROPE
شركة مساهمة

رأسمالها 22.222 .  سرهم

املقر االأتماعي : الدار البيضاء، 

حي بالطو، ملتقى عبد املومن وزنقة 

موريللو، الطابق الخامس

السجل التجاري رقم 326925 الدار 

البيضاء

بمقت�سى محضر الجمع العام   -  I

ماي  222،  املختلط املنعقد في  3 

تقرر ما يلي :

خسارة  رغم  الشركة  استمرارية 

ثالثة أرباع من رأسمالها االأتماعي.
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االأتماعي  الرأسمال  في  الزياسة 
سرهم،    .328.222 بمبلغ  للشركة 
وبذلك يرتفع من 322.222 سرهم إ 7 
  3.282 628.222.  سرهم، بإصدار 
  22 فئة  من  عاسية  أديدة  أسهم 
الواحدة،  اإلسمية  للقيمة  سرهم 

صاسرة بالتكافؤ.
االأتماعي  الرأسمال  تخفيض 
بامتصاص  سرهم   528.222 بمبلغ 

أزء من الخسائر تحت شرط معلق.
تعديل موازي ومشروط للفصول 

6 و 7 من القانون امسا�سي.
إعطاء الصالحيات الالزمة ملجلس 
والتخفيض  الزياسة  لتحقيق  اإلسارة 

في الرأسمال.
مجلس  محضر  بمقت�سى   -  II
يوليو  222،    2 اإلسارة املنعقد في 

تقرر ما يلي :
في  النهائية  الزياسة  تحقيق 
رأسمال  يصل  وبذلك  الرأسمال، 

الشركة إ 7 628.222.  سرهم.
في  النهائي  التخفيض  تحقيق 
من  الرأسمال  بخفض  الرأسمال، 
  . 22.222 إ 7  سرهم    .628.222

سرهم.
تعديل موازي للفصول 6 و 7 من 

القانون امسا�سي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
أغسطس    3 بتاريخ  بالدار البيضاء 

 222، تحت رقم 789789.
قصد النشر واإلعالن

554 P

BV CAPITAL AFRICA
شركة ذات مسؤولية محدوسة

بشريك وحيد
رأسمالها : 22.222  سرهم

املقر االأتماعي : الدار البيضاء، 
ملتقى زنقة موزار وشارع أنفا، إقامة 

لوبوتي باراسي، الطابق السابع
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح 
شركة  تأسيس  تم  نوفم22  222، 
بشريك  املحدوسة  املسؤولية  ذات 

وحيد بامليزات التالية :

 : االأتماعية   التسمية 

.BV CAPITAL AFRICA

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدوسة بشريك وحيد.

البيضاء،  الدار   : املقر االأتماعي 

ملتقى زنقة موزار وشارع أنفا، إقامة 

لوبوتي باراسي، الطابق السابع.

خدمات   : االأتماعي  الغرض 

استشارية.

املدة : 99 سنة.

رأسمال الشركة : 22.222  سرهم 

حصة اأتماعية    222 مقسمة إ 7 

سرهم للقيمة اإلسمية    22 من فئة 

ومحررة  بالكامل  مكتتبة  الواحدة، 

نقدا.

أبرهام  السيد   : الوحيد  الشريك 

 36 الساكن بالدار البيضاء،  أسور، 

الخامس،  الطابق  الجزائر،  زنقة 

الشقة 35.

التسيي2 : السيد أبرهام أسور.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

تحت  سيسم22  222،  فاتح  بتاريخ 

رقم 822555.

 BV CAPITAL شركة  قيد  تم 

بالدار  التجاري  بالسجل   AFRICA

البيضاء بتاريخ فاتح سيسم22  222، 

تحت رقم 524259.
قصد النشر واإلعالن

555 P

 PARAPHARMACIE BENI

MELLAL

SARL AU

حل شركة
بمقت�سى املحضر املصاسق عليه 

االستثنائي  العام  الجمع  طرف  من 

 PARAPHARMACIE لشركة 

بتاريخ  BENI MELLAL SARL AU 

   نوفم22  222 تقرر ما يلي :

البالغة  السلبية  النتيجة  بحكم 

حوا ي  29.348,2، وعلما أن رأسمال 

سرهم،    22.222 الشركة بلغ حوا ي 

القانوني  االحتياط  مجموع  وكذلك 

الذي يبلغ حوا ي 2 ,5 4 فإن الجمع 

العام االستثنائي للشركة تقرر إرأاع 

ما تبقى من رأسمال الشركة للشركاء.

الحل  عمليتي  انتهاء  بعد 

العام  الجمع  فإن  والتصفية، 

االستثنائي للشركة قرر ت22ئة السيدة 

عائشة زليم من املهمة التي أسندت 

إليها.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 

ببني  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ    82 رقم  تحت   مالل 

23 نوفم22  222.

556 P

MERAZ TDS
SARL AU

بمقت�سى املحضر املصاسق عليه 

االستثنائي  العام  الجمع  طرف  من 

 MERAZ TDS SARL AU لشركة 

تقرر فقد  نوفم22  222،   5  بتاريخ 

ما يلي :

املكونة  حصة    222 تفويت 

لرأسمال الشركة بين كل من السيد 

وغالم  رزوقي مهدي كبائع من أهة، 

محمد 334 حصة، وندير احمد 333 

حصة   333 زينب  والنوحي  حصة، 

كمشت2ين من أهة ثانية.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 

من : شركة ذات املسؤولية املحدوسة 

بشركة   ،SARL AU واحد  بمساهم 

.SARL ذات مسؤولية محدوسة

تغيي2 املسي2 السيد مهدي رزوقي، 

وندير  كمسي2  محمد  غالم  بالسيد 

أحمد والنوحي زينب كنواب للمسي2.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ   34  بقصبة تاسلة تحت رقم 

23 نوفم22  222.

557 P

Sté CORONADO RENT CAR
S.A.R.L

إغالق التصفية وتشطيب نهائي 
للشركة

العام  الجمع  ملحضر  تبعا 

بتاريخ  بأكاسير  املؤرخ  االستثنائي 

لشركة  الشركاء  قرر   04/11/2021

«كوروناسو رينت كار» ) ش.م.م( ذات 

سرهم    622.222 يساوي  رأسمال 

مكرر حي   48 رقم   452 مقرها زنقة 

املوظفين اكاسير ما يلي :

التصفية  اغالق  املجلس  قرر 

وتشطيب نهائي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

باكاسير بتاريخ 6 سيسم22  222 تحت 

رقم 27582 .

558 P

 STE DE DEVELOPPEMENT

 ET DE RESTAURATION

TOURISTIQUE
S.A.R.L

انحالل مسبق وتصفية لشركة
العام  الجمع  ملحضر  تبعا 

بتاريخ  بأكاسير  املؤرخ  االستثنائي 

لشركة  الشركاء  قرر   02/11/2021

غيستوراسيو  سو  أي  «سيفلوبمو 

ذات رأسمال  ش.م.م(   ( توريستيك» 

مقرها رقم  سرهم،    22.222 يساوي 

 22 شارع  اكاسور  سياحي  مجمع   2 

غشت اكاسير قرر املجلس :

انحالل مسبق و تصفية الشركة.

للشركة  مصفي  بصفة  تعيين 

السيد إسماعيل بن عثمان.

بمقرها  للتصفية  املقر  تحديد 

االأتماعي املذكور اعاله.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية.  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   06/12/2021 بتاريخ  بأكاسير 

رقم 27577 .

559 P
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LA TRACE
ش.م.م 
تعديل

في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
02/11/2021 تقرر ما يلي : 

العنوان  إ 7  الشركة  مقر  تحويل 
الجديد :

رقم  2  الشقة  االول  الطابق 
تيليال  الولفة  شارع  ا   386 عمارة 

اكاسير.
تحيين القانون امسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ     باكاسير  التجارية 
01/12/2021 تحت رقم  27523 .

560 P

DAK BUSINESS CENTER
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة بمساهم واحد
بـتاريخ  العرفـي  للعقـد  تـبعا 
قـوانـيــن  وضــع  تـــم   ،222 .  .24

الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة : 
 DAK BUSINESS  : التسميـــة 

.CENTER
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدوسة بمساهم واحد.
املوضـــوع :

مركز  اإلسارية،  االستشارات 
التجارية  امعمال  إنشاء  امعمال، 

وتوطينها ؛ 
الخدمات  وتقديم  التوطين 

للشركات ؛ 
التوطين القانوني وإنشاء أي شكل 

من أشكال الشركات ؛
وقاعات  املكاتب  تأأي2  خدمة 
االأتماعات وغرف التدريب املجهزة ؛

فضـاء Coworking ؛
استشارات االعمال ؛ 

حـي أم التـونســي   : املقـر الرئـيسـي 
AB 83 الـداخلــة.

مبلغ  في  حدس   : الرأسمال  
  .222 إ 7  سرهم مقسمة    22.222
وتملكهـا  سرهـم    22 فئة  من  حصة 

بـالكـامـل مينـة أريـري.

مينـة  طــرف  من  تـسـي2   : اإلسارة 
أريـري.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتـدائـية  باملحكمة  الضبط 
2.23 . 222 تحت  بـالـداخلـة بتـاريـخ 
تسجيلها  وتـم   ،1949/2021 رقم 
الرقم  تحت  التجاري  بالسجل 

التحليلي رقم 9959 .
561 P

 SOCIETE ABIDINE
TRAVAUX ET NEGOCE

SARL D’AU
تعــديــالت قانونيـة

الـواحـد  املسـاهـم  قـرار  إثر  عل7 
 SOCIETE ABIDINE» لشـركـة 
شـركة   «TRAVAUX ET NEGOCE
ذات  املحـدوسة  املسؤولية  ذات 
رأسمـالها  البـالغ  الـواحـد،  املسـاهـم 
مقرها  والكـائن  سرهم    22.222
محطـة  مكـة،  بشـارع  االأتمـاعـي 

كـولـومينـا، العيون، تقـرر مايلـي :
املستخدم  التجاري  االسم  إلغاء 
وتوزيع  استي2اس   : التا ي  للنشاط 
مستحضرات  أميع  وتسويق  وبيع 
التجاري  االسم  تحت  التجميل 
 «NANOPLEX ARGININA»
الجديد  التجاري  باالسم  واستبداله 

.«vitta gold top one» التا ي
كتـابة  لدى  القـانوني  اإليداع  تـم 
الضـبط باملحـكمة االبتدائية بالعيون 
تحت رقم  سيسم22  222   26 بتـاريخ 

.37 4
562 P

شركــة ميزون ن ب
ش.م.م.ش و

MAISON NB - S.A.R.L AU
الرأسمال االأتماعي : 22.222  

سرهم 
املقر االأتماعي : املركز التجاري

)م افوني(   شارع املنارة، مراكش
العام االستثنائي  الجمع  بموأب 
بتاريخ  الشركة  بمقر  املنعقد 
شركة  صاسقت   11/10/2021

«ميزون ن ب» عل7 ما يلي :

تغيي2 عنوان الشركة إ 7 العنوان 
التجاري املركز   : امتي   الجديد 

)م افوني( شارع املنارة مراكش.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش 
تحت  وذلك   24/11/2021 بتاريخ 

رقم 229   .
563 P

شركــة لوم افلور
 SOCIETE LOUM AFLOR

 S.A.R.L
املقر اإلأتماعي : أنان بن شكرة 
سرب ملعدة رقم 34 املدينة مراكش
السجل التجاري رقم35327

العام االستثنائي  الجمع  بموأب 
املنعقد بتاريخ 23/07/2021 صاسق 
التعديالت  عل7  للشركة  الشركاء 

التالية :
شركة  افلور»  «لوم  شركة  حل 

ذات املسؤولية الغي2 محدوسة.
 GAID السيدة  تعيين  
حاملة   ،JACQUELINE GILBERTE

. 6CR38548 أواز السفر. رقم
تحديد مقر التصفية في العنوان 
التا ي أنان بن شكرة سرب ملعدة رقم 

34 املدينة مراكش.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط  للمحكمة التجارية بمراكش 
بتاريخ2021/08/03 وذلك تحت رقم 

. 26548
564 P

عقد التسيير الحر
ايموبليي2  «اومنيوم  قامت شركة 
سوس  سي  فينونسيي2  و  كومي2سيال 
 OMNIUM م  م  ش  أومنيكو» 
 IMMOBILIER COMMERCIAL
 ET FINANCIER DU SOUSS
ذات  شركة   OMNICO S.A.R.L
املسؤولية املحدوسة و الكائن مقرها 
م22وك  فندق  بأكاسير،  االأتماعي 
بالسجل  املقيدة  البحر  شاطئ  عل7 
  4953 رقم  تحت  بأكاسير  التجاري 
عقد إطار  في  التجاري  أصلها  بمنح 

بالفندق  واملتعلق  الحر  التسيي2   

فندق  بأكاسير،  الكائن   «HOTEL»

لفائدة   البحر  شاطئ  عل7  م22وك 

 SOCIETE» أكاسير  مزازيك  شركة 

والتي أصبح   «MAZAZIK AGADIR

أسمها بعد تغيي2ه هو شركة أكاموف  

واملقيدة   «SOCIETE AGAMOVE»

بأكاسير تحت رقم  التجاري  بالسجل 

28767 واملسي2ة من طرف املسي2ان : 

رشيد  والسيد  املومن  عزيز  السيد 

الحر  التسيي2  هذا  يضم  املومن. 

لألصل  واملعنوية  املاسية  العناصر 

الحر  التسيي2  هذا  ومدة  التجاري. 

تاريخ  من  ابتداء  سنوات  عشرة  هي 

إمضاء العقد )02/01/2018( والذي 

سيمتد ا 7 غاية )01/01/2029).

565 P

شركة ا.س.ج ش. 

كونستريكسيون اند ريال استات 

د يفلوبمنت
م.م ش و

 SOCIETE ACJ CONSTRUCTION 

 AND REAL ESTATE

DEVELOPEMENT SARL AU

الرأسمال اإلأتماعي : 22.222  

سرهم

املقر اإلأتماعي : رقم 93 تجزئة 

رياض السالم االزسهار مراكش 

بتاريخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 

تمت  بمراكش   12/11/2021

االسا�سي  القانون  عل7  املصاسقة 

املحدوسة  املسؤولية  ذات  للشركة 

للشريك الوحيد الخصائص التالية :

 : اإلأتماعي  اللقب 

ريال  اند  ا.س.ج.كونست2يكسيون 

 SOCIETE ACJ سيفلوبمنت  استات 

 CONSTRUCTION AND REAL

ESTATE DEVELOPEMENT

الصفة القانونية : ش.م.م. ش و.

تجزئة   93 رقم   : املقر اإلأتماعي 

رياض السالم االزسهار مراكش.
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الهدف اإلأتماعي : 
مقاول في إسارة عمليات الخدمة 
)إسارة وتسيي2 أعمال البناء وامشغال 
العامة وتنسيق امعمال املختلفة أو 

أعمال البناء )مقاول(.
  22.222  : اإلأتماعي  الرأسمال 
حـصة    222 إ 7  مـوزعـة  سرهم 
سرهم     22 فئـة  من  اأتماعية 
الوحيد  للشريك  مسندة  للواحدة 

عل7 النحو التا ي :
الحامل  ألمو�سي  اشرف  السيد 
رقم الوطنية  التعريف   لبطاقة 
حصة    222 ب   EE773 89

إأتماعية.
: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 
غي2  ملدة  ألمو�سي   اشرف  السيد 

محدوسة. 
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش 
تحت   29/11/2021 بتاريخ  وذلك 
تقييدها  وتم    32237 اإليداع  رقم 
رقم  تحت  التجاري  بالسجل 

. 2272 
566 P

شركــة أفريكاايسكاركو
ش.م.م ش و

 SOCIETE AFRICA ESCARGOTS
S.A.R.L AU

الرأسمال اإلأتماعي : 22.222 .  
سرهم

املقر اإلأتماعي : شارع عالل الفا�سي 
ميزانين محل رقم 2 اقامة منصوري 

مراكش
السجل التجاري رقم 27479 

املوقع  العرفي  العقد  بمقت�سى 
بمراكش تمت   2021/11/25 بتاريخ 
امسا�سي  القانون  عل7  املصاسقة 
املحدوسة   املسؤولية  ذات  للشركة 
الخصائص  ذات  وحيد  لشريك 

التالية :
بمقدار  الشركة  مال  رأس  زياسة 
100،000 سرهم ليصبح 1،100،000 
سرهم وذلك بدمج مبلغ 1،000،000 
الجاري الحساب  خالل  من  سرهم 

تمت  وهكذا،  املرتبطين.  للدائنين   

 1،000،000 البالغة  الزياسة  هذه 

الشريك  قبل  من  بالكامل  سرهم 

السيدة راضية املنصوري.

أديد  سهم    2.222 استحداث 

منها  لكل  سرهم    22.22 بقيمة 

املال  رأس  في  الزياسة  بمبلغ  يتعلق 

تم  حيث  سرهم،    .222.222 أي 

للشريك  أديدة  أسهم  تخصيص 

الوحيد السيدة راضية املنصوري.

التوزيع  أن  إ 7  اإلشارة  وتجدر 

الجديد لألسهم عل7 النحو التا ي : 

السيدة راضية املنصوري 222   

سهم أو ما مجموعه 222   سهم.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 

تحت   02/12/2021 بتاريخ  وذلك 

الرقم الت2تيبي  3224 .

567 P

شركــة سويريت مراكش
  STE SOUIRITE MARRAKECH

S.A.R.L A.U

املقر االأتماعي : رقم 55  كولف 

اطلس طريق امزميز 

العام االستثنائي  الجمع  بموأب 

  18/05/2021 بتاريخ  املنعقد 

صاسقت شركة سويريت مراكش عل7 

التعديالت التالية : 

مراكش»  «سويريت  شركة  حل 

شركة ذات املسؤولية املحدوسة ذي 

الشريك الوحيد.

تعيين السيد عبد الكبي2 الطالبي 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

A 32227 كمصفي قانوني للشركة.

تحديد مقر التصفية في العنوان 
كومبليكس كولف    55 رقم   : التا ي 

اطلس طريق امزميز. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط  للمحكمة التجارية بمراكش 

تحت  وذلك   28/06/2021 بتاريخ 
رقم 25477 .

568 P

شركــة ال نوفيل اكاديمي دو 
لوطيلغي

ش.م.م.ش و
 La Nouvelle Académie De

 l’Hôtelerie Et Des Métiers De La
Santé - Privée S.A.R.L  AU

الرأسمال اإلأتماعي : 2.222  سرهم
املقر االأتماعي : الشقة رقم2 الشقة 
رقم 4 والشقة رقم 5’عمارة سعيدة 

سرب أمي2 موالي عبد هللا
طريق الجديدة مراكش

العام االستثنائي  الجمع  بموأب 
بتاريخ   الشركة  بمقر  املنعقد 
«ال  شركة  صاسقت   14/07/2020
عل7 لوطيلغي»  سو  اكاسيمي   نوفيل 

ما يلي :
بثمن  اأتماعية  حصة   75 بيع 
الثمن  ليكن  للواحدة  سرهم    22
طرف  من  سرهم   7.522 اإلأما ي 
لفائدة  االسري�سي،  لحسين  السيد 
السيد مصطفى الطالبي وطبقا لعقد 

بيع الحصص املوقع بين الطرفين.
ذات  شركة  من  الشركة  مرور 
ذات  شركة  إ 7  مـحدوسة  مـسؤولـيـة 

مـسؤولـيـة مـحدوسة لشريك وحيد. 
السيد  استقالة  عل7  التصديق 
السيد وتعيين  االسري�سي   لحسين 
عبد الحق لفكايهي كمسي2 غي2 شريك 
سنوات قابلة   3 أديد للشركة ملدة 

للتجديد.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش 
تحت  وذلك   05/11/2021 بتاريخ 

رقم 5 232 .
569 P

شركــة مايا أسيصطونس
ش.م.م.ش.و

 SOCIETE MAYA ASSISTANCES
SARL AU

الرأسمال االأتماعي : 222.222.  
سرهم

املقر االأتماعي : شارع عبد الكريم 
الخطابي إقامة أواهر امطلس 
الشقة رقم  2 الحي الشتوي 

مراكش

السجل التجاري :  6754

العام االستثنائي  الجمع  بموأب 

 20/12/2019 بتاريخ  املنعقد 

أسيصطونس  مايا  شركة  صاسقت 

عل7 ما يلي : 

تغيي2 اإلسارة :

االستثنائي  العام  الجمع  صاسق 

نوفل   - السيد محمد  استقالة  عل7 

السيد  وتعيين  اإلسارة  من  الهداجي 

البطاقة  حامل  بولحيا  ياسين 
بصفته   ،PA 46625 رقم  الوطنية. 

سنة  ملدة  للشركة  الجديد  املدير 

باتفاق  للتجديد  قابلة   ) ( واحدة 

يقبل  ضمني اعتبارا من هذا اليوم، 

وبالتا ي  التعيين  هذا  الجديد  املدير 

الوظيفة املخصصة له.

بإسارة  يتعلق  وفيما  ذلك  ومع 

وأميع  املصرفية  الحسابات 

)شيك،  املصرفية  املستندات 

توقيعان  مطلوب  كمبيالة..........( 

توقيع املدير السيد ياسين  مشت2كان: 

الوحيد  الشريك  وتوقيع  بولحيا 

السيد محمد - نوفل الهداجي صاحب 

.AB27 867 البطاقة الوطنية رقم

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط  للمحكمة التجارية بمراكش 

تحت  وذلك   02/12/2021 بتاريخ 
رقم 32238 .

570 P

شركــة كيف سيرفيس
ش.م.م.ش.و

SOCIETE KEEF SERVICES

SARL AU

الرأسمال االأتماعي : 222.222.  

سرهم

املقر االأتماعي : الطابق الثاني 

ملكية روزلين 7  ملتقى شارع 

محمد البقال وشارع رحال بن احمد 

مراكش

العام االستثنائي  الجمع  بموأب 

بتاريخ  الشركة  بمقر  املنعقد 

2021/11/25 صاسقت شركة «كيف 

سي2فيس» عل7 ما يلي : 
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  2.222 تحويل  عل7  املوافقة 

أي  للسهم  سرهم    22 بسعر  سهم 

سرهم    .222.222 اإلأما ي  بالسعر 

من قبل السيدة العسا ي أمال للسيد 

كوام كوفي بونافونتي2.

العسا ي  السيدة  استقالة 

وتعيين  الشركة  إسارة  من  امال 

 KOUAME KOFFI السيد 

أواز  صاحب   BONAVENTURE

  7AP 7522 السفر اإليفواري رقم 

غي2  لفت2ة  للشركة  وحيد  كمدير 

محدوسة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط للمحكمة التجارية بمراكش 

تحت  وذلك   2021/12/02 بتاريخ 
رقم 32242 .

571 P

كوليبري سيرفيس
ش.م.م

شركة ذات مسؤولية محدوسة

ذات رأسمال : 22.222   سرهم

املقر االأتماعي: إقامة الفتح، 7 2 

شارع إبراهيم الروساني امتداس، 

الطابق امول، رقم 3 ، الدار البيضاء

السجل التجاري بالدار البيضاء:   

 525275

التعريف الضريبي: 52698586

بتاريخ  عرفي  عقد  بموأب   -   

بالدار  مسجل  نوفم22  222،    2

نوفم22  222،    5 بتاريخ  البيضاء 

تم تأسيس   ،RE7284   تحت عدس

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الخصائص التالية :

التسمية : كولي22ي سي2فيس.

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدوسة.

الفتح،  إقامة   : االأتماعي  املقر 

7 2 شارع إبراهيم الروساني امتداس، 
الطابق امول، رقم 3 ، الدار البيضاء.

الغرض :

مشغل مركز اتصال الزبون؛

عل7  الزبناء  مع  التواصل  إسارة 

أوسع نطاق؛

في إعداس سياسة  مرافقة الزبناء 

واالستعانة  تدبي2 العالقة مع الزبناء 

الدعم  مهام  في  خارأية  بمصاسر 

وامعمال الخارأية؛

كل عمليات االستي2اس والتصدير 

من كل الدول؛
كمكت2ي  كراء،  شراء،  تأسيس، 

استغالل كل املؤسسات  أو كمكري، 

املرتبطة بامنشطة املثارة أعاله؛

بأي  الفوائد  أو  املساهمات  تلقي 

ذات  شركة  أو  مقاولة  كل  في  شكل 

نشاط مشابه أو ذو صلة؛

ومنح  تفويت،  استغالل،  شراء، 

وعالمة  ترخيص  اخت2اع،  براءة  أي 

الصنع؛

املباشرة  وغي2  املباشرة  املساهمة 

في الشركة في كل العمليات املرتبطة 

بالغرض أعاله؛

العمليات  كل  عامة،  وبصفة 

العقارية،  الصناعية،  التجارية، 

للحساب  املنجزة  واملالية،  املنقولة 

بشكل  املرتبطة  للشركة،  الخاص 

بالغرض  مباشر  غي2  أو  مباشر 

في  تساهم  أن  يمكن  أو  االأتماعي، 

تحقيقه وتطويره.  

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.

االأتماعي  الرأسمال   : الرأسمال 

تم تحديده في مبلغ 22.222  سرهم، 

فئة  من  حصة    222 إ 7  مقسمة 

22  سرهم للواحدة، تم اكتتابها نقدا 

إ 7  مرقمة من    وتحريرها في الربع، 

222. ، مجزأة بين الشركاء بالطريقة 

اآلتية :
بالنسبة للسيد أان مارك شارل 

بيي2وت 999 حصة، مرقمة من   إ 7 

.999

بالنسبة لشركة كولومبين أنفيست  

حصة ) (، مرقمة ب 222   ؛

مجموع 222 .

التسيي2: 

من النظام    5 بمقت�سى الفصل 

للسيد  بالتسيي2  عهد  امسا�سي، 

فرن�سي  بيي2وت،  شارل  مارك  أان 

سبتم22   28 مزساس بتاريخ  الجنسية، 

 25 الساكن ب:  بيساك،  ب:    97 
زنقة مورن نينين، 92 97 لو كوسيي، 

رقم  السفر  لجواز  والحامل  فرنسا، 

5D 34356  وذلك ملدة غي2 محدسة.

تسجيل  تم   : القانوني  اإليداع 

بالدار  التجاري  بالسجل  الشركة 

سيسم22  222،   8 بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم 525275.
مقتطــف للبيــان

املسيـــر

572 P

PHYTO PROD
الزياسة في رسمال الشركة

إحداث فئة أديدة من امسهم
تعديل نظامي تالزمي

إعاسة صياغة النظام امسا�سي
تغيي2 طريقة ممارسة املديرية العامة

أ - إن الجمعية العامة غي2 العاسية 

والعاسية املنعقدة في 4  أكتوبر 222 

 PHYTO لتسمية  الحاملة  للشركة 

PROD شركة مساهمة، الكائن مقرها 

 ، 4 بليوط(  )سيدي  البيضاء  بالدار 

زنقة  وزاوية  السلطان  مر�سى  شارع 

مكتب  الخامس،  الطابق   «تي2ف»، 
الدار  التجاري  )السجل   27 رقم 

البيضاء 328245(، قد :

قررت الزياسة في رسمال الشركة 

27.295.222 سرهم لرفعه من  بمبلغ 

33.362.222 سرهم إ 7 62.655.222 

وإصدار  إحداث  طريق  عن  سرهم، 

سرهم    22 ذات  سهم   272.952

بمكافأة  املقت2نة  إسمية،  كقيمة 

للسهم  سرهم   28,23 بمبلغ  إصدار 

أي مكافأة إصدار إأمالية  الواحد، 

تكتتب  سرهم،   7.725.378,52 بمبلغ 

عند  كاملة  قيمتها  وتدفع  نضيا 

االكتتاب.

النظام  من   6 الفصل  عدلت 

امسا�سي نتيجة لذلك تحت الشرط 

املوقف ملعاينة اإلنجاز النهائي للزياسة 

في الرسمال.

.E «أحدثت فئة أديدة لألسهم «و
قررت العمل عل7 إعاسة صياغة 

النظام امسا�سي.
خالل  اإلسارة  مجلس  إن   - ب 
اأتماعه بتاريخ 7  نوفم22  222، قد :

في  للزياسة  النهائي  اإلنجاز  عاين 
سرهم إ 7   33.362.222 الرسمال من 
تالزميا  وعدل  سرهم   62.655.222
الفصل الساسس من النظام امسا�سي.
سجل سريان مفعول فئة امسهم 
«و» «E» وصاسق عل7 النظام امسا�سي 
الجمعية  طرف  من  الصياغة  املعاس 
العامة غي2 العاسية والعاسية السالفة 

الذكر.
قرر تطبيقا للماسة 67 املعدلة من 
القانون رقم 7.95  أن املديرية العامة 
حيث  عام،  مدير  سيتوالها  للشركة 
له  ليست  اإلسارة  مجلس  رئيس  أن 

السلطة التنفيذية.
القانوني  باإليداع  القيام  تم   - ج 
بكتابة الضبط لدى املحكمة التجارية 
للدار البيضاء بتاريخ 32 نوفم22  222 

تحت رقم 822343.
مجلس اإلسارة

573 P

ITALCAR
تغيي2 طريقة ممارسة املديرية العامة

بموأب مداوالت بتاريخ فاتح   -  I
إسارة  مجلس  فإن  نوفم22  222، 
مساهمة  شركة   ITALCAR شركة 
الكائن  68.522.222 سرهم،  رسمالها 
بنعمور،  أوالس  بوسكورة،  مقرها 
 6 كلم  الرئيسية   32،  الطريق 
البيضاء  بالدار  التجاري  )السجل 
رقم 27669 ( قد قرر تطبيقا للماسة 
حول    7.95 رقم  القانون  من   67
املديرية  أن  املساهمة،  الشركات 
اآلن  من  سيتوالها  للشركة  العامة 

فصاعدا مدير عام.
القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II
بكتابة الضبط لدى املحكمة التجارية 
للدار البيضاء بتاريخ 32 نوفم22  222 

تحت رقم 822344.
مجلس اإلسارة

574 P
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SIKLEMA
الزياسة في الرسمال من 22.222  

سرهم إ 7 9.922.222 سرهم
والتخفيض من الرسمال من 

9.922.222 سرهم إ 7 22.222  سرهم
في  املؤرخ  القرار  بموأب   -  I 
5  نوفم22  222، فإن الشريك الواحد 
 SIKLEMA لتسمية  الحاملة  للشركة 
شركة ذات مسؤولية محدوسة بشريك 
واحد، الكائن مقرها بمراكش )سيدي 
يوسف بن علي( بلدية النخيل، املكان 
املسمى «كولف باشا» تجزئة أملكيس، 
)السجل التجاري   3 أنان  عنقوس  ، 

مراكش   245( قد قرر :
من  الشركة  رسمال  في  الزياسة 
 22.222  سرهم إ 7 9.922.222 سرهم، 
حصة   98.222 إصدار  طريق  عن 
كقيمة  سرهم    22 ذات  بالتكافؤ 
تم  التي  الواحدة،  للحصة  إسمية 
اكتتابها نضيا وسفع قيمتها كاملة عند 

االكتتاب.
التخفيض الفوري لرسمال الشركة 
  22.222 إ 7  سرهم   9.922.222 من 
سرهم   9.822.222 بمبلغ  أي  سرهم، 
عن طريق إلغاء 98.222 حصة شركة 

واالمتصاص الكلي للخسائر املرحلة.
القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II
بكتابة الضبط لدى املحكمة التجارية 
ملراكش بتاريخ 2 سيسم22  222 تحت 

رقم 32256 .
املدبر

575 P

 HAYAN & CO EDUCATION
PRIVEE

الزياسة في الرسمال من 222.222.  
سرهم إ 7 6.764.222 سرهم

والتخفيض من الرسمال من 
6.764.222 سرهم إ 7 222.222.  

سرهم املعلل بخسائر
تعديالت نظامية تالزمية

العامة  الجمعية  بموأب   -  I
في  املنعقدة  العاسية   غي2 
شركاء  فإن  أكتوبر  222،   28
 HAYAN & الشركة الحاملة لتسمية
شركة   CO EDUCATION PRIVEE

الكائن  محدوسة،  مسؤولية  ذات 
شارع  )السوي�سي(  بالرباط  مقرها 
التجاري  )السجل  بركة  بن  املهدي 

الرباط 32799 ( قد قرروا :
من  الشركة  رسمال  في  الزياسة 
 6.764.222 إ 7  سرهم    .222.222
 57.642 إصدار  طريق  عن  سرهم، 
سرهم    22 ذات  بالتكافؤ  حصة 
كقيمة إسمية للحصة الواحدة، التي 
تم اكتتابها نضيا وسفع قيمتها كاملة 

عند االكتتاب.
التخفيض الفوري لرسمال الشركة 
  .222.222 سرهم إ 7   6.764.222 من 
سرهم   5.764.222 بمبلغ  أي  سرهم، 
عن طريق إلغاء 57.642 حصة شركة 

واالمتصاص الكلي للخسائر املرحلة.
 6 للفصلين  التالزمي   التعديل 

و7 من النظام امسا�سي.
القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II
بكتابة الضبط لدى املحكمة التجارية 
سيسم22  222  فاتح  بتاريخ  للرباط 

تحت رقم  7 22 .
املدبرة

576 P

 STE CHERIFIENNE D’AUTO
LOCATION
SCAL S.A

املصاسقة عل7 فتح فرع تابع بمراكش
مجلس  مداوالت  بموأب   -  I
27 سبتم22  222  اإلسارة املجتمع في 
لتسمية  الحاملة  املساهمة  للشركة 
 STE CHERIFIENNE D’AUTO
 SCAL باختصار   LOCATION SA
)عين  البيضاء  بالدار  مقرها  الكائن 
اسماعيل،  موالي  شارع  السبع( 
الدار  التجاري  )السجل   5,422 كلم 
عل7  صاسق  قد   ،)27.829 البيضاء 
مراكش  مطار  بمراكش،  وكالة  فتح 

املنارة، باملميزات التالية :
 STE CHERIFIENNE  : التسمية 

.D’AUTO LOCATION SA
.SCAL : االختصار

مراكش  مطار  مراكش،   : املقر 
املنارة.

بجميع  السيارات  كراء   : الغرض 

بالت2اب  بدونه  أو  بسائق  أنواعها 
.AVIS املغربي، في إطار ترخيصها

ريشارس  إسي  السيد   : املدير 
 Eddy-Richard طوليدانو 

.TOLEDANO
II - تم القيام باإليداعين القانونيين 
بكتابة الضبط لدى املحكمة التجارية 
للدار البيضاء بتاريخ 3 نوفم22  222 
وبكتابة الضبط   798729 تحت رقم 
لدى املحكمة التجارية ملراكش بتاريخ 
29 نوفم22  222 تحت رقم 32244 .

III - تم قيد الفرع التابع بالسجل 
نوفم22   29 بتاريخ  ملراكش  التجاري 
 222 تحت رقم 22733  من السجل 

التحليلي.
املدير

577 P

 STE CHERIFIENNE D’AUTO
LOCATION
SCAL S.A

املصاسقة عل7 فتح فرع تابع بمراكش
مجلس  مداوالت  بموأب   -  I
27 سبتم22  222  اإلسارة املجتمع في 
لتسمية  الحاملة  املساهمة  للشركة 
 STE CHERIFIENNE D’AUTO
 SCAL باختصار   LOCATION SA
)عين  البيضاء  بالدار  مقرها  الكائن 
اسماعيل،  موالي  شارع  السبع( 
الدار  التجاري  )السجل   5,422 كلم 
عل7  صاسق  قد   ،)27.829 البيضاء 
فتح وكالة بمراكش، أليز 37 ، شارع 

محمد الخامس، باملميزات التالية :
 STE CHERIFIENNE  : التسمية 

.D’AUTO LOCATION SA
.SCAL : االختصار

37 ، شارع  املقر : مراكش، أليز 
محمد الخامس.

بجميع  السيارات  كراء   : الغرض 
بالت2اب  بدونه  أو  بسائق  أنواعها 

.AVIS املغربي، في إطار ترخيصها
ريشارس  إسي  السيد   : املدير 
 Eddy-Richard طوليدانو 

.TOLEDANO
II - تم القيام باإليداعين القانونيين 
بكتابة الضبط لدى املحكمة التجارية 

للدار البيضاء بتاريخ 3 نوفم22  222 
وبكتابة الضبط   798729 تحت رقم 
لدى املحكمة التجارية ملراكش بتاريخ 
2 سيسم22  222 تحت رقم 32255 .

III - تم قيد الفرع التابع بالسجل 
سيسم22   2 بتاريخ  ملراكش  التجاري 
 222 تحت رقم 22733  من السجل 

التحليلي.
املدير

578 P

 PAPETERIE CENTRALE
ANNAKHIL
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدوسة 
لشريك واحد

رقم السجل التجاري 5483 
إنشاء شركة

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم وضع القانون  نوفم22  222،   24
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
تتلخص  واحد  لشريك   املحدوسة 

فيما يلي :
 PAPETERIE CENTRALE : التسمية

.ANNAKHIL SARL AU
أأهزة  بيع   : االأتماعي  الهدف 

املكاتب والحاسوب والتموين.
فيال  مراب،   : االأتماعي   املقر 

رقم 44، تجزئة الصفاء، الرشيدية.
رأسمال الشركة : 22.222  سرهم.

موالي  الراوي  السيد   : التسيي2 
الوطنية  البطاقة  الحامل  اسريس، 

.U7954  رقم
  5483 رقم  التجاري  السجل 
باملحكمة  سيسم22  222   7 بتاريخ 

االبتدائية بالرشيدية.
579 P

EZEA SERVICES
SARL

تعديالت قانونية
االستثنائي  العام  الجمع  إثر  عل7 
شركة   EZEA SERVICE ملساهمي 
البالغ  املحدوسة،  املسؤولية  ذات 
والكائن  سرهم    22.222 رأسمالها 
الحسني  بالحي  االأتماعي   مقرها 
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 6 عمارة  زنقة أبو فراس الحمداني، 

الشقة 3، العيون، تقرر ما يلي :

قبول تقرير املصفي وإبراء ذمته.

الحل النهائي للشركة.

حذف الشركة من السجل التجاري.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت  سيسم22  222   8 بتاريخ 

.2021/3740

580 P

COSU PACK
SARL AU

تعديالت قانونية
االستثنائي  العام  الجمع  إثر  عل7 

شركة ذات   COSU PACK ملساهمي 

املساهم  ذات  املحدوسة  املسؤولية 

  22.222 رأسمالها  البالغ  الواحد، 

االأتماعي  مقرها  والكائن  سرهم 

بشارع الحزام الحي الصناعي رقم 32 

مكرر، العيون، تقرر ما يلي :

حصة    222 مجموع  تفويت 

السيد أحمد الفيال ي لفائدة حمدي 

الفيال ي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت  سيسم22  222   8 بتاريخ 

.2021/3741

581 P

 INTERNATIONAL

MODERN LAB
SARL AU

Au capital de 100.000 Dhs

 Siège social : TEMARA, LOT

ALAA, N°17, AIN ATIQ

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد  نوفم22  222،   2 بتاريخ  الرباط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدوسة بشريك واحد :

 INTERNATIONAL  : التسمية 

.MODERN LAB

الهدف االأتماعي : 
التجميل  مواس  وتحضي2  صناعة 

واملنتجات واللوازم الشبه طبية ؛
بيع املنتجات واللوازم شبه طبية ؛

االستي2اس والتصدير.
رأسمال الشركة : 22.222  سرهم 
فئة  من  حصة    222 إ 7  مقسمة 

22  سرهم للحصة الواحدة.
  222 السوني  إيمان  السيدة 

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

السجل التجاري.
من فاتح يناير إ 7   : السنة املالية 
 3 سيسم22 من كل سنة ما عدا السنة 

امو 7 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر : تجزئة عالء، رقم 7 ، عين 

عتيق، تمارة.
املسي2 : إيمان السوني.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
. 34769

582 P

SONAA SOUQ
SARL

Au capital de 100.000 Dhs
 Siège social : RESIDENCE BAYTI

 3IMM G 9 APPT 133 SALA 
EL JADIDA

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
29 نوفم22  222، قد  الرباط بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدوسة :
.SONAA SOUQ : التسمية

الهدف االأتماعي : 
وسيط بالعمولة ؛

وسيط في أميع العمليات ؛
تجارة العامة.

رأسمال الشركة : 22.222  سرهم 
فئة  من  حصة    222 إ 7  مقسمة 

22  سرهم للحصة الواحدة.
السيدموماسي الياس 752 حصة ؛
السيد بحدو عبد هللا 252 حصة.

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

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 7   : السنة املالية 

 3 سيسم22 من كل سنة ما عدا السنة 

امو 7 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 ،9 3، عمارة ج  : إقامة بيتي  املقر 

شقة رقم 33 ، سال الجديدة.

املسي2 : السيدة إلهام سقراط.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.3528 

583 P

شركة سطلحة
ذ.م.م

SOTALHA

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

S.A.R.L.A.U

الزياسة في رأسمال الشركة
 بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

نوفم22  222    2 بتاريخ  املنعقد 

ذات  شركة  سطلحة»  لشركة» 

رأسمالها   املحدوسة  املسؤولية 

222.222.   سرهم، مقرها االأتماعي: 

قصر املحي2يكيا املعاضيض ارفوس.

املكتب  تشكيل  بعد  وذلك  قرر 

املتكون من الساسة :

السيد عبد الواحد طلحة مسي2.

ما يلي :

من  الشركة  رأسمال  في  الزياسة 

  9.222.222 إ 7  سرهم    .222.222

الجاري  الحساب  خالل  من  سرهم، 

أي   2222 الدائن للمساهمين لسنة 

بخلق 82222 حصة اأتماعية.

أصبح رأسمال الشركة 9.222.222 

حصة   92.222 إ 7  مقسمة  سرهم، 

  22 حصة  كل  مقدار  اأتماعية. 

سرهم.

الحصص :

طلحة  الواحد  عبد  السيد 

حصة   92222 سرهم   9.222.222

اأتماعية.

الشركة     رأسمال  مجموع 

حصة   92222 سرهم   9.222.222

اأتماعية.

التسيي2 :

املسي2: عبد الواحد طلحة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

22 نوفم22  222 تحت رقم 551/2021. 

584 P

Mme SAIDA MEGHTI

COMPTABLE AGREEE

N°17 RUE CHENGUIT APPT 4 B.P 261

ERRACHIDIA

شركة  مرابطغاف
ذ.م.م

SOCIETE   MRABTRAV 

شركة ذات املسؤولية املحدوسة.

S.A.R.L

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

27 سبتم22  222 تم تٲسيس شركة 

وذات  املحدوسة  املسؤولية  ذات 

الشريك    الوحيد والتي تتميز بما يلي :                

التسمية االأتماعية : مرابطغاف 

.MRABTRAV  .ذ.م.م

موضوع الشركة : 

أشغال مختلفة ؛

مواس غذائية.

مدرسة  وراء   : االأتماعي  املقر 

علي  موالي  تجزئة  الجديدة  تاركة 

شريف عمالة الرشيدية.

  املدة :  حدست مدة الشركة في 99 

سنة ابتداء من تاريخ تأسيسها.
رأسمال الشركة : 22.222  سرهم 

مقدار الحصة 22  سرهم.

الحصص : 

السيد يونس بوبكري 522 حصة ؛
بوبكري  العربي  محمد  السيد   

522 حصة. 

التسيي2:

املسي2  : السيد يونس بوبكري.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 22 نوفم22 
التجاري  السجل  رقم  تحت   222 

 .15431/2021

585 P
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Mme SAIDA MEGHTI

CABINET DE COMPTABILITE

N° 17 RUE CHENGUIT APPT 4

B.P 261 - ERRACHIDIA

SOCIETE SDZO
SARL

شركة س س ز و
شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تفويت الحصص االأتماعية

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
أكتوبر  222   25 بتاريخ  املنعقد 
ذات  شركة  و»  ز  س  «س  لشركة 
رأسمالها  املحدوسة،  املسؤولية 
االأتماعي:  مقرها  سرهم   542.222
الخامس  محمد  بشارع   428 برقم 

الجرف ارفوس.
املكتب  تشكيل  بعد  وذلك  قرر 

املتكون من الساسة :
السيد اسماعيل عليوي : مسي2.

السيد عبد االله بابا : مساهم.
السيدة فوزية بابا : مساهم.

ما يلي :
االأتماعية  الحصص  تفويت 

وذلك ب :
اأتماعية  حصة    352 تفويت 
اململوكة لكل من : السيد اسماعيل 
اأتماعية(  حصة   452( عليوي 
)452 حصة  بابا  والسيد عبد االله 
اأتماعية( والسيدة فوزية بابا )452 
حصة اأتماعية( لفائدة السيد عبد 

العزيز بابا.
الحصص :

 : عليوي  اسماعيل  السيد 
35.222  سرهم - 352  حصة.

  35.222 السيد عبد االله بابا : 
سرهم - 352  حصة.

  35.222  : بابا  فوزية  السيدة 
سرهم - 352  حصة.

السيد عبد العزيز بابا : 35.222  
سرهم - 352  حصة.

 : الشركة  رأسمال  مجموع 
542.222 سرهم : 5422 حصة.

اسماعيل  السيد   : التسيي2 
عليوي.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ بالرشيدية   االبتدائية 

 6  نوفم22  222 تحت رقم 539.
586 P

Société ARTKAD
SARL AU

تأسيس شركة محدوسة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد 

بتاريخ  عرفي  عقد  بموأب 
تأسيس  تم  بفاس،   04/11/2021
تبعا  املسؤولية  محدوسة  شركة 

للمعطيات التالية :
 . ARTKAD  : التسمية

الهدف النجارة بالخشب و امليتال 
– امعمال املختلفة – التجارة.

  5 بفاس رقم  مقرها االأتماعي 
زنقة أحمد أمين الطابق امول م.ج. 

  22.222 في  محدوس  رأسمالها 
سرهم املقسمة عل7 222  سهم بثمن 

22  سرهم للسهم الواحد.
املدة : مدة املقاولة محدوسة في 99 
في السجل  سنة من تاريخ تسجيلها  

التجاري.
التسيي2 : املقاولة مسي2ة من طرف 
الحاملة  يوسف  كدمي2ي  السيد 

.C 646622 للبطاقة الوطنية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 72.493 التجارية بفاس تحت عدس 
ورقم  التجاري  السجل  من 
5473/2021 بتاريخ 2  مارس  222.

للخالصة واإلشارة -اإلسارة

587 P

أنت2فيد ماروك

273 شارع محمد الخامس الدار البيضاء

EXPROM FACILITIES
شركة مساهمة

برأسمال : 23.522.222 سرهم
املقر الرئيس : الدار البيضاء 62، 

شارع عقبة بن نافع
س.ت. بالدار البيضاء رقم 487769

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 
بالدار  التجارية  للمحكمة  التجاري 
بعد  ف22اير  222   2 بتاريخ  البيضاء 
تحويل مقر الشركة من مدينة الرباط 

إ 7 مدينة الدار البيضاء.
 تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم  تحت  ف22اير  222   2 بتاريخ 

.763597
عن موأز وإشارة

588 P

أنت2فيد ماروك

273 شارع محمد الخامس الدار البيضاء

LITERARY CONSULTANTS
شركة محدوسة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها : 22.222  سرهم

املقر االأتماعي : الدار البيضاء 7 ، 
ساحة شارل نيكول الطابق السابع 

مكتب رقم 2
السجل التجاري رقم 256843

قرر  أغسطس  222،    6 بتاريخ 
الشريك الوحيد :

الحل املسبق للشركة ابتداء   -   
من  3 يوليو  222.

السيد طهي2   : تعيين مصفي   -  2
.(Tahir SHAH( شاه

 : ب  التصفية  مقر  تحديد   -  3
شارل  ساحة    7  - البيضاء  الدار 
نيكول الطابق السابع مكتب رقم 2.

 تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ فاتح سبتم22  222  البيضاء 

تحت رقم 84  79.
عن موأز وبيان

589 P

أنت2فيد ماروك

273 شارع محمد الخامس الدار البيضاء

GREEN STAFF
شركة محدوسة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها : 22.222 سرهم

املقر االأتماعي : الدار البيضاء 7 ، 
ساحة شارل نيكول الطابق الساسس 

مكتب رقم 5
السجل التجاري رقم 76727 

قرر  أغسطس  222،    2 بتاريخ 
الشريك الوحيد :

الحل املسبق للشركة ابتداء   -   
من  3 أغسطس  222.

السيد كوت   : تعيين مصفي   -  2
.(COTE NICOLAS( نيكوالس

3 - تحديد مقر التصفية ب : الدار 
نيكول  شارل  ساحة    7  - البيضاء 

الطابق الساسس مكتب رقم 5.

 تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ فاتح سبتم22  222  البيضاء 

تحت رقم 85  79.
عن موأز وبيان

590 P

QUOFEXE
شركة محدوسة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها : 2.222  سرهم

املقر االأتماعي : الدار البيضاء 7 ، 

ساحة شارل نيكول الطابق السابع 

مكتب رقم 2

السجل التجاري رقم 224945

العاسي  غي2  العام  الجمع  إن 

 ،2222 سيسم22   28 بتاريخ  املنعقد 

قد قرر :

الحل املسبق للشركة ابتداء   -   

من  3 سيسم22 2222.

السيد   : مصفي  تعيين   -  2

 PALOUMET( مارك  بورسا  بالومي 

.(BOURDA MARC

 : ب  التصفية  مقر  تحديد   -  3
شارل  ساحة    7  - البيضاء  الدار 

نيكول الطابق السابع مكتب رقم 2.

 تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

ف22اير  222    6 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم  76586.
عن موأز وبيان

591 P

GENERA IMMOBILIER
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط،  نوفم22  222   23 بتاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

تحمل  وحيد  بشريك  املحدوسة 

الخصائص التالية :

 GENERA  : التسمية 

.IMMOBILIER

  - موزع   - منعش عقاري   : الهدف 

امشغال املختلفة والبناء.
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زنقة   54  : التجاري  العنوان 
تانسيفت شقة رقم   أكدال الرباط.

الرأسمال : حدس رأسمال الشركة 
في 22.222  سرهم مقسمة إ 7 222.  

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة.
تم تعيين السيد ضياء   : التسيي2 
ملدة  للشركة  كمسي2  شنشان  الحق 

غي2 محدوسة.
99 سنة  : مدة عمر الشركة  املدة 

من تاريخ التأسيس النهائي.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
ما  سنة  كل  من  سيسم22  إ 7   3 
تاريخ  من  تبتدئ  امو 7  السنة  عدا 

التسجيل.
التجاري  السجل  في  التقييد  تم 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

3 564  بتاريخ 7 سيسم22  222.
592 P

STE EP OPTIQUE
SARL AU

أب أوبتيك ش.م.م
 ذات الشريك الوحيد

رأسمالها : 2.222  سرهم

 املقر االأتماعي : 37 شارع عالل
 ابن عبد هللا رقم 9 4 في الطابق 

4 - مكناس
الجمع  عن  صاسر  عقد  حسب 
 STE EP OPTIQUE التأسي�سي لشركة
SARL AU، بتاريخ 32 نوفم22  222 
عل7 الساعة 2  صباحا، تقرر توزيع 
 STE EP OPTIQUE رأسمال الشركة

 37 االأتماعي  مقرها   ،SARL AU
شارع عالل ابن عبد هللا رقم 9 4 في 

الطابق 4 - مكناس.
في  الشركة  لرأسمال  التوزيع 
2.222  سرهم موزعة عل7 22  حصة 
  22 اأتماعية قيمة كل واحد منها 
تم وضعها وتحريرها بالكامل  سرهم، 
الحصص،  حسب  وتخصيصها، 

وذلك كما يلي :
لديه  براسة  الرحمان  السيد عبد 

22  حصة.
املجموع : 22  حصة.

عقد  عل7  العام  االأتماع  وافق 
عل7  وصاسق  الشركة،  تأسيس 
املتخذة  اإلسارية  اإلأراءات  انتظام 
وبالتا ي أعلن عن  في إطار التأسيس، 

تأسيسها حسب امصول.
السيد   -    : الشركة  مدير 
أنسيته  براسة،  عبد الرحمان 
أكتوبر    5 بتاريخ  ازساس  مغربية، 
حامل للبطاقة الوطنية رقم   ، 998
D924 97، عنوانه 24 زنقة 3 تجزئة 

هشام ب م ع مكناس.
السيد عبد الرحمان براسة، املسي2 
محدوسة،  غي2  ملدة  للشركة  الوحيد 

مع اإلمضاء.
بشكل  ملتزمة  الشركة  ستكون 

صحيح، لجميع امعمال املتعلقة بها.
القانون امسا�سي املتعلق بالغرض 

من الشركة واملحدس منشطتها :
في  التجارة  وتصدير،  استي2اس 
البصرية،  النظارات   ، النظارات 

املواس، املعدات واإلكسسوارات.
أميع  وبيع  شراء  التجارة، 
بعدسات بصرية،  اإلطارات املجهزة، 

للنظارات الشمسية.
الزأاأات  أميع  وبيع  شراء 

الضوئية الشمسية.
العمليات  كل  عامة  بصفة  ثم 
واملالية  والصناعية  التجارية 
والعقارية وتلك املتعلقة باملنقوالت، 
واملرتبطة رأسا أو بصفة غي2 مباشرة 
التي من  تلك  أو  املذكورة  بامغراض 
شأنها أن تمهد إنجاز هذه امغراض 

وتطويرها.
أدول  بنوس  استنفاس  بعد 
امعمال، اختتم االأتماع في الساعة 
عليه  التوقيع  وتم  صباحا،     :32
تأكيد  مع  الشركة  مدير  طرف  من 
للمقتضيات  طبقا  للعمليات  انجازه 

القانونية والتنظيمية املعمول بها.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس 
تحت الرقم  سيسم22  222   9 بتاريخ 

الت2تيبي 5332 وصل رقم   549.
مأل اإلشعار

اإلسارة املشت2كة

593 P

 STE BEN FRANKLIN
ACADEMY
SARL AU

رأسمالها : 22.222  سرهم
املقر االأتماعي : الرقم 69، شارع 

امليموزا، املنظر الجميل، رأس أغيل، 
املدينة الجديدة - مكناس

السجل التجاري رقم 33 52
تعيين املدير الجديد للشركة

العاسي  العام  الجمع  خالل  من 
نوفم22    5 واالستثنائي املنعقد يوم 
 222، تطرقنا إ 7 أبرز القرارات التي 
 STE BEN» الشركة  استمرارية  تهم 
 FRANKLIN ACADEMY SARL

AU»، من أهمها :
قدمت السيدة امي النيتا كونكز 
كمسي2ة  منصبها  من  االستقالة 
 STE BEN» لشركة  وحيدة  قانونية 
 FRANKLIN ACADEMY SARL
5  نوفم22  222، الحاملة  في   «AU
بتاريخ  ازساست  اممريكية،  للجنسية 
23 يناير 975 ، رقم بطاقتها الوطنية 
DA 3 2E، تقطن بحي امرز، الرقم 
26، بافران، مع منح إبرائها من أميع 
املسؤوليات الكاملة وبال تحفظ منذ 

تعيينها حتى تاريخ استقالتها.
املسي2ة  منصب  إعطاء  تقرير 
 STE BEN» لشركة  الجديدة 
 FRANKLIN ACADEMY SARL
موهوبي،  إيمان  السيدة  إ 7   «AU
ازساست  املغربية،  للجنسية  الحاملة 
بتاريخ 4 سبتم22 995 ، رقم بطاقتها 
الوطنية UC 48948، تقطن بمنازل 
اإلسماعيلية عمارة 9  الشقة 5 ايت 
والل عين عرمة مكناس، مع توقيعها 
اتفاقية تسليم تسي2 املؤسسة، ملدة 

غي2 محدوسة.
النظام  من   43 البند  تعديل  تم 
لألحكام  نتيجة  لشركة،  امسا�سي 

الجديدة املتعلقة بإسارتها.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس 
بتاريخ 9 سيسم22  222 تحت الرقم 

الت2تيبي وصل رقم 5324.
مأل اإلشعار

اإلسارة املشت2كة
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ملان سغفيس
مؤرخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم وضع القانون  نوفم22  222   29  
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
ذات  وحيد  بشريك  املحدوسة 

الخصائص التالية :
التسمية : ملان سغفيس.

الغرض االأتماعي : النقل لفائدة 
الغي2.

نقل اممتعة غي2 املصحوبة لفائدة 
الغي2.

الغيار  بيع واستي2اس قطع  شراء، 
معمال  الالزمة  امسوات  لجميع 

اإلصالح والصيانة امليكانيكية.
استي2اس وتصدير أميع املنتجات 
املختلفة،  امعمال  وتنفيذ  واملواس 
والتسويق،  املوقع  البيع،  الشراء، 
امل22س  النقل  واإلصالح،  الصيانة 
حفظ  التخزين  والدو ي،  الوطني 
امسماك الطازأة أو املجمدة وأميع 
النقل  وكذلك  البحرية،  املأكوالت 
الوطني للفواكه والخضروات الدولية 
عن  النقل  وسائل  أميع  واستئجار 

طريق ال22 والبحر.
إحشاش  سوار   : االأتماعي  املقر 

سيدي بيبي شتوكة أيت باها.
من  سنة   99 في  حدست   : املدة 

تاريخ تأسيس الشركة النهائي.
حدس   : االأتماعي  الرأسمال 
الرأسمال في 22.222  سرهم مقسمة 
إ 7 222  حصة اأتماعية من قيمة 

22  سرهم لكل حصة.
 : مملوكة للسيدة يازيدي فاطمة 
سرهم لكل    22 حصة بقيمة    222
  22.222 قدرها  بمساهمة  حصة 

سرهم.
التسيي2 : تسيي2 الشركة من طرف 
فاطمة  السيدة  الوحيدة  املسي2ة 

يازيدي ملدة غي2 محدسة.
وحيد  بتوقيع  ملزمة  الشركة 

للسيدة فاطمة يازيدي.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  سيسم22  في  3  وتنتهي  يناير 

سنة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سيسم22   9 بإنزكان بتاريخ  االبتدائية 

 222 تحت رقم  262.

595 P
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NAOURATE IMOUZER
ش.م.م

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى   -  I
امستاذ سعد بوعنان موثق بفاس، 
وضع  سبتم22  222،   22 في  مؤرخ 
ذات  لشركة  امسا�سي  القانون 
املواصفات  مسؤولية محدوسة ذات 

التالية : 
 NAOURATE  : التسمية 

IMOUZER ش.م.م. 
قاعة شاي،   : الغرض االأتماعي 

مطعم، حلويات ومثلجات.
رقم  ،  متجر   : االأتماعي  املقر 
إيموزار  إفران،  طريق  املنزه،  إقامة 

كندر.
املدة : 99 سنة. 

في  حدس   : االأتماعي  الرأسمال 
مبلغ 2.222  سرهم مقسمة إ 7 22  
سرهم    22 بقيمة  اأتماعية  حصة 
الشركاء   عل7  وموزعة   حصة  لكل 

كالتا ي : 
 52  : ملوكي  املالك  عبد  السيد 

حصة.
السيد مولوس الحمويي : 52 حصة.

 املجموع : 22  حصة .
تم تعيين السيد مولوس   : التسيي2 
الحمويي  كمسي2 وحيد للشركة ملدة 

غي2 محدوسة.
مولوس  بتوقيع  الشركة  تلتزم 

الحمويي.
من فاتح يناير إ 7   : السنة املالية 

 3 سيسم22.
من   5% اقتطاع  بعد    : امرباح 
االحتياطي القانوني، يوزع الباقي عل7 
الشركاء حسب حصصهم في الشركة. 
 NAOURATE» شركة 
مسجلة تحت  ش.م.م.   «IMOUZER
السجل التحليلي رقم 3529 بالسجل 
التجاري باملحكمة االبتدائية بصفرو.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بصفرو  بتاريخ فاتح سيسم22  222، 

تحت عدس 2021/466.
  بمثابة مقتطف   

سيوان امستاذ سعد بوعنان

مــــوثــــق

596 P

EFIBEC

 SERVICE OUJDA
EQUIPEMENT

SARL AU
شركة محدوسة املسؤولية
رأسمالها 92.222 سرهم

مقرها االأتماعي : الرقم 24 
املجموعة E حي النهضة تازة

تشطيب
 24 بتاريخ  عرفي  عقد  بموأب 
شركة  شريك  قرر  أغسطس  222 
 SERVICE OUJDA EQUIPEMENT
العسري  محمد  السيد   SARL AU
للشركة  الكلية  للتصفية  بالقفل 
وفقا للفصل 28 ذات املقر االأتماعي 
النهضة  حي   E املجموعة   24 الرقم 

تازة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بتازة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
فاتح  بتاريخ   2021/618 رقم  تحت 

سيسم22  222.
بمثابة مقتطف وبيان
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OB ELECTRONIQUE
S.A

تمديد املوضوع االأتماعي
االستثنائي  العام  الجمع  قرر   -  I
 OB ELECTRONIQUE لشركة 
رأسمالها  اإلسم  مجهولة  شركة 
بالدار  مقرها  سرهم    4. 22.222
3 مجمع  كلم    229 البيضاء، طريق 
معروف  سيدي  مقاطعة  صناعي 
املسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 
ما  أبريل  222   22 بتاريخ     3749

يلي :
في  االأتماعي  املوضوع  تمديد 
وتوزيع  وتسويق  وصيانة  تصنيع 

استي2اس تصدير امأهزة الطبية.
تعديل املت2تب عن القرار السابق 
للماسة 2 من النظام امسا�سي واعتماس 

النظام امسا�سي املعدل.
II - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 
للدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت  8 سيسم22  222  يوم  البيضاء 

رقم 823568.
بمقت�سى بيان ومقتطف

مجلس اإلسارة
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LES RATONS LAVEURS
السجل التجاري رقم 7 5 3 أكاسير

 22 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الجمعية  قررت  نوفم22  222، 

العامة املنعقدة بمثابة الجمع العام 

املسماة  الشركة  لشركاء  االستثنائي 

 «LES RATONS LAVEURS»

سرهم،   322.222 برأسمال  ش.م.م 

2 مكرر،  رقم  الكائن مقرها باكاسير، 

حي   ،443 زنقة  الطابق تحت أر�سي، 

املوظفين، ما يلي :

الحصص  تفويت  عل7  املوافقة 

من  للفصل     طبقا  االأتماعية 

القانون امسا�سي للشركة.

تفويت الحصص االأتماعية :

نوفم22   22 عرفي  عقد  بمقت�سى 

السيد  من  كل  فوت   ،222 

حداوي  السيدة  عصام  لخصا�سي 

نسرين مجموع الحصص االأتماعية 

واحد  لكل    522 بنسبة  واملقدرة 

حصة   3222 منهما أي ما مجموعه 

اأتماعية والتي يمتلكانها في الشركة 

محمد  بيجديكن  السيد  لفائدة 

اممين.

استقالة كل من السيد لخصا�سي 

عصام والسيدة حداوي نسرين من 

وتعيين  للشركة  كمسي2ين  مهامهما 

محمد  بيجديكن  السيد  مكانهما 

ملدة  للشركة  وحيد  كمسي2  اممين، 

غي2 محدوسة.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

محدوسة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدوسة  مسؤولية  ذات  شركة  إ 7 

بشريك وحيد.

تحيين  تم  عرفي،  عقد  بمقت�سى 

القانون امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

سيسم22  222،   3 بتاريخ  بأكاسير 

تحت رقم 27535 .
للخالصة والبيان
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WW BUSINESS TRADE
SARL

تأسيس
 5 تبعا لعقد عرفي مؤرخ في يوم 

نوفم22  222 حيث تم وضع قوانين 

املسؤولية  ذات  املساهمة  الشركة 

املحدوسة وذات املميزات التالية :

 WW BUSINESS  : التسمية 

TRADE ش.م.م.

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدوسة.

حدس موضوع الشركة   : املوضوع 

املنتجات  في  املتاأرة   : يلي  فيما 

الحرفية.

في  الرأسمال  حدس   : الرأسمال 

لالكتتاب  كلها  سرهم    22.222

والدفع.

رقم  مكتب ا     : املقر االأتماعي 

الطابق امول زنقة البكاي   2 بلوك   4

أكاسير.

99 سنة ابتداء   املدة : حدست  في 

من تاريخ تأسيس الشركة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  سيسم22  في  3  وتنتهي  يناير 

سنة.

السيد  الشركة  يدير   : اإلسارة 

اسريس الضراب ملدة غي2 محدوسة.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 

سيسم22   8 بتاريخ  بأكاسير   التجارية 

 222 تحت رقم 7 276  القانوني.
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 STE LA GRANDE

 INSTITUTION

 D’ENSEIGNEMENT PRIVE A

AGADIR
SARL

بيع الحصص االأتماعية
العام  الجمع  ملحضر  تبعا 

بأكاسير  املؤرخ  للشركاء  االستثنائي 

بتاريخ 7  نوفم22  222 تقرر ما يلي :
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أعيش  العينين  ماء  السيد  قام 

ببيع 92 حصة التي يملكها في الشركة 

لفائدة السيد الحسن أبو.

أعيش  العينين  ماء  السيد  قام 

ببيع 82 حصة التي يملكها في الشركة 

لفائدة السيد السالك أنوار.

أعيش  العينين  ماء  السيد  قام 

ببيع 82 حصة التي يملكها في الشركة 

لفائدة السيد زهي2 مقريش.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بأكاسير بتاريخ 8 سيسم22  222 تحت 
رقم 8 276 .
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ESPACE MOUL CHAHBA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدوسة  

تأسيس الشركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  تحرير  تم   ،26/11/2021

امسا�سي حيت تقرر ما يلي :

 ESPACE MOUL  : اسم الشركة 

.CHAHBA  SARL

الكازوال،  وبيع  شراء   : الهدف 
الوقوس، زيت الوقوس، زيوت التشحيم 

ومشتقاته.

للسلع   والدو ي  الوطني  النقل 

لنفسها وللغي2.

توزيع الوقوس بالتقسيط والجملة.

عمارة  التقدم  مجموعة   : املقر 

سيدي   2 الطابق   «H 17-2»

ال22نو�سي البيضاء.

سرهم     22.222  : الرأسمال 

مقسم عل7 222  حصة مقسمة عل7 

الشكل التا ي :

 522  : احمد  الكراس  للسيد   

حصة.

 522  : مصطفى  مرفوق  للسيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

احمد    الكراس  السيد   : التسيي2 

مسي2 للشركة ملدة غي2 محدوسة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
07/12/2021  تحت رقم :823383  
السجل التجاري رقم 524849.

602 P

ماروك ڤيڤو سويس
شركـة محدوسة املسؤولية
رأسمالها 22.222  سرهم

26 شارع مرس سلطان الطابق   
شقة 3 الدارالبيضاء

الـتــأسـيـس
بالدار  عرفي  عقد  بمقت�سى 
أكتوبر  222،   25 بتاريخ  البيضاء 
لشركة  امسا�سي  القانون  تحرير  تم 
محدوسة املسؤولية خاصيتها كالتا ي :

التسمية : ماروك ڤيڤو سويس.
الهدف : 

• االستي2اس و التصدير؛
• إنتاج وتوزيع املنتجات الكهربائية 

واإللكت2ونية واملنزلية ؛
وبرمجة  الت2كيب  أعمال   •

التشغيل اآل ي املنز ي ؛
وبصفة عامة، أميع العمليات   •
املالية،  الصناعية،  التجارية، 
املتعلقة  عقارية  والغي2  العقارية 
مباشرة  غي2  أو  مباشرة  بصفة 
بالهدف االأتماعي أو التي تساهم في 

إنماء الشركة.
26 شارع مرس    : املقر االأتماعي 
الدار   3 شقة  الطابق    سلطان 

البيضاء.
املدة : 99 سنة.

سرهم    22.222  : الرأسمال 
فئة  من  حصة    222 إ 7  مقسمة 
عن  الحصص  سدست  سرهم    22

كاملها ووزعت عل7 الشركاء كالتا ي :
 222  : السيد ايت الدوش سعيد 

حصة.
 222  : يوسف  السباعي  السيد 

حصة.
 322  : اسماعيل  نعومي  السيد 

حصة.
 : طوماس  ريولفاتي  السيد 

22 حصة ؛

  22  : سيمون  ݣارسيني  السيد   -
حصة.

السيد أوريتي برونو : 22  حصة.
التسيي2 : عهد به ملدة غي2 محدسة 
السيد  للسيد  مطلقة  وبصالحيات 
اسيل  املقيم  سعيد  الدوش  ايت 

رقم 2 5 مراكش.
ٍا 7  من فاتح يناير   : السنة املالية 

 3  سيسم22.
القانوني  لالحتياط   %5  : امرباح 
يوضع  أو  ينقل  أو  يوزع  أما  والباقي 
تحت االحتياط حسبما يقرره الجمع 

العام.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت   06/12/2021 بتاريخ  البيضاء 

رقم43 823 . 
السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  التجاري 
البيضاء بتاريخ 06/12/2021  تحت 

رقم 524747.
من أأل التخليص و اإلشهار 
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أفروميطا
شركـة محدوسة املسؤولية
رأسمالها 22.222  سرهم

26 شارع مرس سلطان الطابق   
شقة 3 الدارالبيضاء

الـتــأسـيـس
بالدار  عرفي  عقد  بمقت�سى 
نوفم22  222،   4 بتاريخ  البيضاء 
لشركة  امسا�سي  القانون  تحرير  تم 
محدوسة املسؤولية خاصيتها كالتا ي :

التسمية : أفروميطا.
الهدف : 

• شبكات االتصاالت
• الت2كيب الكهربائي

اإلست2اتيجية  في  االستشارات   •
املعلومات  ونظم  والتنظيم  واإلسارة 
وتكنولوأيا املعلومات وتكامل النظم 

وال22مجة ونشر ال22مجيات.
وبصفة عامة، أميع العمليات   •
املالية،  الصناعية،  التجارية، 
املتعلقة  عقارية  والغي2  العقارية 
بصفة مباشرة أو غي2 مباشرة بالهدف 

إنماء  في  تساهم  التي  أو  االأتماعي 

الشركة.

مرس  شارع   : االأتماعي  املقر 

الدار   3 شقة  الطابق    سلطان 

البيضاء.

املدة : 99 سنة.

سرهم    22.222 الرأسمال: 

فئة  من  حصة    222 إ 7  مقسمة 

عن  الحصص  سدست  سرهم    22

كاملها ووزعت عل7 الشركاء كالتا ي :

 : السيد املختاري عبد الرحمان   -

522 حصة.

 522  : طارق  امهيلس  السيد 

حصة.

التسيي2 : عهد به ملدة غي2 محدسة 
وبصالحيات مطلقة للسيد املختاري 

عبد الرحمان املقيم إقامة املنصورية 

املنصورية   5 شقة    4 بيتش عمارة 

بوزنيقة.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ٍا 7 3 سيسم22.

القانوني  لالحتياط   %5  : امرباح 

يوضع  أو  ينقل  أو  يوزع  أما  والباقي 

تحت االحتياط حسبما يقرره الجمع 

العام.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت   03/12/2021 بتاريخ  البيضاء 
رقم823222. 

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  التجاري 

البيضاء بتاريخ 03/12/2021  تحت 
رقم 524659.

من أأل التخليص و اإلشهار 

604 P

DIAMOND LUXE شركة
شركة ذات مسؤولية محدوسة

رأسمالها 22.222  سرهم

املقر االأتماعي : تجزئة 3 املنار 

ازسهار سكان رقم 2 مراكش 

تأسيس شركة محدوسة املسؤولية 
بناء عل7 عقد عرفي م22م بمراكش 

وضع  تم   ،23/11/2021 بتاريخ 

ذات  لشركة  امسا�سي  القانون 

مسؤولية محدوسة، مميزاتها كالتا ي :
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  DIAMOND LUXE  : التسمية 
ش.م.م.

املنار   3 تجزئة    : املقر االأتماعي 
ازسهار سكان رقم 2 مراكش.

في  الشركة  مدة  حدست   : املدة 
تسجيلها  تاريخ  من  ابتدء  عاما   99
بالسجل التجاري ما لم يتم تمديدها 

أو حلها قبل اموان.
الجاهزة  املالبس  بيع   : الهدف 
استي2اس  وبالتقسيط،  الجديدة 

وتصدير.
الرأسمال : حدس رأسمال الشركة 
مقسم  سرهم    22.222 مبلغ  في 
  22.22 فئة  من  حصة    222 إ 7 
سرهم للحصة، قسمت عل7 الشركاء 

كما يلي :
الحاملة  مريم  بنكي2ان  السيدة 
الوطنية  التعريف  لبطاقة 

رقم:  543752E ... 522 حصة.
الحاملة  هبة  الطهور  السيدة 
 : رقم   الوطنية  التعريف  لبطاقة 

852938EE ... 522 حصة.
السيدة   تعيين  تم   : التسيي2 
لبطاقة  الحاملة  مريم  بنكي2ان 
 ،543752E رقم  الوطنية  التعريف 
والسيدة الطهور هبة الحاملة لبطاقة 
:  852938EE التعريف الوطنية رقم 
غي2  ملدة  للشركة  كمتصرفتين 

محدوسة.
من فاتح   : السنة املالية للشركة 
يناير إ 7 غاية 3 سيسم22 من كل سنة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة التجارية بمراكش 
عدس   تحت   08/12/2021 بتاريخ 
التسلسلي  الرقم  وتحت    32432
8 38  والرقم التحليلي 22963 .

605 P

 BK DOMAINES
ش.م.م.

رأسمالها 2.222  سرهم 
26، شارع مرس السلطان طابق   

شقة 3 الدار البيضاء
الـتــأسـيـس

بالدار  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،15-11-2021 بتاريخ  البيضاء 
تحرير القانون امسا�سي لشركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات شريك وحيد 

خاصيتها كالتا ي :

.BK DOMAINES : التسمية

أميع  وإسارة  تشغيل   : الهدف 

امرا�سي الزراعية واملزارع.

الدعم  أنشطة  بكافة  القيام 

الزراعي والتجهيز امو ي للمحاصيل.

سراسة و / أو تنفيذ مشروع الري، 

اآلبار،  حفر  الهيدروليكية،  امعمال 

وتركيب  إنجاز  امحواض،  إنجاز 

أنابيب املياه.

تباسل  أو  توزيع  أو  بيع  أو  شراء 

منتجات  أميع  وتصدير  استي2اس  أو 

تعبئتها  وكذا  الري  ومعدات  ومواس 

أو تصنيعها وبيعها.

الطاقة  مشاريع  وتنفيذ  سراسة 

الشمسية والطاقة الكهربائية.

أو بيع أو تباسل أو استي2اس  شراء 

واملواس  املنتجات  أميع  وتصدير 

الطاقة  مشاريع  لتنفيذ  واملعدات 

الشمسية  )املواح  الشمسية 

الطاقة  أو  الكهروضوئية...( 

الكهربائية ، عند االقتضاء ، تغليفها 

أو تصنيعها وبيعها.

بناء و / أو صيانة و / أو تطوير و / 

أو بيع أميع أنواع املباني أو امرا�سي 

الزراعية.

تشغيل وصيانة أميع الخدمات 

للسلطات املحلية والسلطات العامة 

شكل  بأي  الخاصة،  واملنظمات 

االمتيازات،  سيما  وال  امشكال،  من 

واإلسارة الفنية،  واإلسارة،  والتوقيع، 

إلخ.

أو بيع أو تباسل أو استي2اس  شراء 

واملواس  املنتجات  أميع  وتصدير 

أو  العامة  لألشغال  واملعدات 

الخاصة والهندسة املدنية والزراعة 

والبناء واملرافق املجتمعية ، إن أمكن 

تغليفها أو تصنيعها وبيعها.

والتعليم  التدريب  برامج  تنفيذ 

والفنيين  للمهندسين  املستمر 

والغذائية  الزراعية  املجاالت  في 

والهندسة  املدنية  والهندسة 

الصناعية .

عن  مصلحة  عل7  االستحواذ 
االندماج  أو  املساهمة   طريق 
امسهم في  االكتتاب  في  املشاركة   أو 
أخرى  طريقة  بأي  أو  السندات  أو   
في أي عمل أو شركة مرتبطة بشكل 

مباشر أو غي2 مباشر بغرض الشركة.
شارع   ،  26  : االأتماعي  املقر 
مرس السلطان طابق   شقة 3 الدار 

البيضاء.
املدة : 99 سنة.

الرأسمال : 2.222  سرهم مقسمة 
سرهم     22 حصة من فئة    22 إ 7 
وزعت بكاملها عل7 الشريك الوحيد 

السيد سعيد كريم بناني.
التسيي2 : عهد به ملدة غي2 محدسة 
مع الصالحيات املطلقة للسيد سعيد 

كريم بناني.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ٍا 7 3 سيسم22.
القانوني  لالحتياط   %5  : امرباح 
يوضع  أو  ينقل  أو  يوزع  إما  والباقي 
تحت االحتياط حسبما يقرره الجمع 

العام.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   II
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ   823549 تحت رقم  البيضاء 

.08-12-2021
بالسجل  الشركة  تقييد  تم   III
رقم   تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

9 5242 بتاريخ 08-12-2021.
من أأل التخليص و اإلشهار 
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 LA MAROCAINE
D’EXPLOITATION

DES FERMES
»MEF»
ش.م.م

رأسمالها 2.222  سرهم 
 97  شارع املقاومة الطابق 6 

الدار البيضاء
الـتــأسـيـس

بالدار  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،15-11-2021 بتاريخ  البيضاء 
تحرير القانون امسا�سي لشركة ذات 

مسؤولية محدوسة خاصيتها كالتا ي :

 LA MAROCAINE  : التسمية 

 D’EXPLOITATION DES FERMES

.««MEF

أميع  وإسارة  تشغيل   : الهدف 

امرا�سي الزراعية واملزارع.

الدعم  أنشطة  بكافة  القيام 

الزراعي والتجهيز امو ي للمحاصيل.

سراسة و / أو تنفيذ مشروع الري، 

حفر اآلبار،   ، امعمال الهيدروليكية 

وتركيب  إنجاز  امحواض،  إنجاز 

أنابيب املياه.

تباسل  أو  توزيع  أو  بيع  أو  شراء 

منتجات  أميع  وتصدير  استي2اس  أو 

ومواس ومعدات الري وكذا تعبئتها أو 

تصنيعها وبيعها.

الطاقة  مشاريع  وتنفيذ  سراسة 

الشمسية والطاقة الكهربائية.

أو بيع أو تباسل أو استي2اس  شراء 

واملواس  املنتجات  أميع  وتصدير 

الطاقة  مشاريع  لتنفيذ  واملعدات 

الشمسية  )املواح  الشمسية 

الطاقة  أو  الكهروضوئية...( 

تغليفها  عند االقتضاء،  الكهربائية، 

أو تصنيعها وبيعها.

بناء و / أو صيانة و / أو تطوير و / 

أو بيع أميع أنواع املباني أو امرا�سي 

الزراعية.

تشغيل وصيانة أميع الخدمات 

للسلطات املحلية والسلطات العامة 

شكل  بأي   ، الخاصة  واملنظمات 

االمتيازات،  سيما  وال  امشكال،  من 

واإلسارة الفنية،  واإلسارة،  والتوقيع، 

إلخ.

أو بيع أو تباسل أو استي2اس  شراء 

واملواس  املنتجات  أميع  وتصدير 

أو  العامة  لألشغال  واملعدات 

الخاصة والهندسة املدنية والزراعة 

والبناء واملرافق املجتمعية ، إن أمكن 

تغليفها أو تصنيعها وبيعها ...

والتعليم  التدريب  برامج  تنفيذ 

والفنيين  للمهندسين  املستمر 

والغذائية  الزراعية  املجاالت  في 

والهندسة  املدنية  والهندسة 

الصناعية ...
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عن  مصلحة  عل7  االستحواذ 
االندماج أو  املساهمة   طريق 
أو املشاركة في االكتتاب في امسهم   
أخرى  طريقة  بأي  أو  السندات  أو   
في أي عمل أو شركة مرتبطة بشكل 

مباشر أو غي2 مباشر بغرض الشركة.
شارع    97  : االأتماعي  املقر 

املقاومة الطابق 6 الدار البيضاء.
املدة : 99 سنة.

الرأسمال : 2.222  سرهم مقسمة 
سرهم     22 حصة من فئة    22 إ 7 

وزعت عل7 الشركاء كالتا ي : 
 62  : بناني  كريم  سعيد  السيد 

حصة.
السيد الوا ي بنعيش : 22 حصة.
السيد محسن بوزبع : 22 حصة.

التسيي2 : عهد به ملدة غي2 محدسة 
سعيد  للسيد  مطلقة  بصالحيات 

كريم بناني والسيد الوا ي بنعيش.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ٍا 7 3 سيسم22.
القانوني  لالحتياط   %5  : امرباح 
يوضع  أو  ينقل  أو  يوزع  أما  والباقي 
تحت االحتياط حسبما يقرره الجمع 

العام.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   II
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ   823548 تحت رقم  البيضاء 

.08-12-2021
بالسجل  الشركة  تقييد  تم   III
رقم   تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

 52422 بتاريخ 08-12-2021.
من أأل التخليص و اإلشهار 

607 P

G H WORKS
تأسيس شركة

شركة محدوسة املسؤولية 
رأسمالها 22.222.22  سرهم

ومقرها االأتماعي الكائن ب  6 
شارع اللة الياقوت املصطفى املعاني 
الطابق 22 رقم 69 الدار البيضاء.  

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
تم   ،22/11/2021 في  البيضاء 
املسؤولية  محدوسة  شركة  تأسيس 

ذات املميزات التالية :

محدوسة  شركة   : الشكل 

املسؤولية.

.«G H WORKS» : االسم

 / البناء  أعمال  أميع   : الهدف 

استي2اس و تصدير.

الياقوت  اللة  شارع   6  : املقر 

املصطفى املعاني الطابق 22 رقم 69  

الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة ابتداء من إنشاءها.

  22.222.22  : الشركة  رأسمال 

سرهم.

الحصص العينية : 

 M O H A M E D لسيد ا

سرهم   LAHASSOUNI  22.222.22

يعني : 222  حصة اأتماعية.    

سرهم    22.222.22  : املجموع 

يعني 222 حصة اأتماعية.

من  ابتداء   : االأتماعية  السنة 

فاتح يناير إ 7  3 من سيسم22.

السيد   : الشركة  مسي2 

.MOHAMED LAHASSOUNI

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

 823 27 رقم  تحت   06/12/2021

السجل التجاري رقم 524685.
لإلشارة والبيان 
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ITRAN & IGRAN
تأسيس شركة

شركة محدوسة املسؤولية 

رأسمالها 22.222.22  سرهم

ومقرها االأتماعي الكائن ب 25 

زنقة سيكسميد الطابق  2 رقم 22 

بنجدية الدار البيضاء  

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

تم   ،22/10/2021 في  البيضاء 

املسؤولية  محدوسة  شركة  تأسيس 

ذات املميزات التالية :

محدوسة  شركة   : الشكل 

املسؤولية.

.«ITRAN & IGRAN» :االسم

الهدف : 
امثاث  وبيع  والتصدير  االستي2اس 

املنزلية ومستلزمات الديكور.
تجارة ؛

أعمال متنوعة.
املقر : 25 زنقة سيكسميد الطابق 

 2 رقم 22 بنجدية الدار البيضاء.
املدة : 99 سنة ابتداء من إنشاءها.
  22.222.22  : الشركة  رأسمال 

سرهم.
الحصص العينية : 

 ZAKARIA NASRALLAH السيد
522 حصة   : 52.222.22 سرهم يعني 

اأتماعية.
 LAHCEN NAJI السيد 
522 حصة   : 52.222.22 سرهم يعني 

اأتماعية.
سرهم    22.222.22  : املجموع 

يعني 222 حصة اأتماعية.
من  ابتداء   : االأتماعية  السنة 

فاتح يناير إ 7  3 من سيسم22.
 ZAKARIA مسي2 الشركة : السيد
 LAHCEN والسيد   NASRALLAH

.NAJI
باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء  بالدار  لالستثمار  الجهوي 
تحت   08/11/2021 بتاريخ 
التجاري  السجل  رقم 799254 

رقم 555 52.
لإلشارة والبيان 

609 P

RAID BILAL
 SARL AU

تأسيس شركة
في   مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بمدينة  ومسجل   03/11/2021
ذات  شركة  تأسيس  تم  طنجة، 
وحيد  بشريك  املحدوسة  املسؤولية 

خصائصها كالتا ي : 
 AU «RAID BILAL»  : التسمية 

.SARL
رأسمالها قدره :2.222,22  سرهم. 
: تجزئة الوروس  مقرها االأتماعي  

العوامة قطعة 269 طنجة.

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدوسة بشريك وحيد .

من  سنة   99  : الشركة  مدة 

التأسيس النهائي.

املوضوع :

تاأر.

التغذية العامة.

متعهد حفالت.
سرهم     2.222.22  : املال  رأس 

مقسمة إ 7 22  حصة من فئة 22  

سرهم للحصة.

الزبخ  السيد   : الوحيد  الشريك 

التعريف  لبطاقة  الحامل  بالل 

يمتلك   ،LC 27252 رقم  الوطنية 

22  حصة اأتماعية.

السيد الزبخ  تم تعيين    : التسيي2 

بالل مسي2ا للشركة  ملدة غي2 محدوسة 

: كلها لفائدة الشركاء بعد  امرباح 

نقص املدخرات القانونية 5%.

من  تبتدئ   : االأتماعية  السنة 

فاتح يناير و تنتهي في  3 سيسم22 من 

كل سنة ما عدا السنة امو 7 تبتدئ 

من تاريخ التأسيس.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   23/11/2021 بتاريخ 

.  2 2428743

610 P

 DECO DESIGN BY MA
إعـــالن

تأسيس شركة محدوسة املسؤولية 

بالدار  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع   22/11/2021 بتاريخ  البيضاء 

محدوسة  لشركة  امسا�سي  القانون 

املسؤولية  لها املميزات التالية :

 DECO DESIGN BY  : التسمية 

.MA

املنزلية  املعدات  بيع   : الهدف 

بالتقسيط في املتاأر املتخصصة ؛

أميع  وتسويق  بيع  شراء، 

واملعدات  واللوازم  امصناف 

الكهربائية واإللكت2ونية واإلنارة ؛
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الهدايا ومواس الديكورات ؛

الوطنية  والتجارة  البيع  الشراء، 

وتسويق  أشكالها  بجميع  والدولية 

أميع املنتجات الخام أو املصنعة ؛

التجارة،  للصناعة،  املخصصة 

امسماك  صيد  النقل،  الزراعة، 

والسياحة ؛

املشاركة املباشرة أو غي2 املباشرة 

في رأسمال أي  مؤسسة أو شركة عل7 

لغرض  والدو ي  الوطني  املستويين 

إنشاء  خالل  من  مشابه  أو  مماثل 

شركة قابضة.

املدة :  99 سنة 
ابو  زنقة   5  : االأتماعي  املقر 

الدار  بوركون   B6 عمارة  الوقت 

البيضاء.

الرأسمال : 22.222  سرهم 

املساهمون  : السيد عدنان لزرق 

522 حصة.

السيدة كوندي مريم 522 حصة

لزرق  عدنان  السيد   : التسيي2 

مسي2ين  مريم  كوندي  والسيدة 

للشركة ملدة غي2 محدسة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

عدس  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

822338 بتاريخ 30/11/2021.  
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IMMOBILIER LUMINEUX
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

راس مالها : 22.222  سرهم

املقر االأتماعي : حي ال22كة شارع س 

الرقم 245 الدار البيضاء

س تج : 524297

ت ج :   526662

ض م : 32755267

ت م م : 222239 22295576

ص و ض ا : 2953 29

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
القانون  وضع  تم  نوفم22  222،   9

امسا�سي لشركة محدوسة املسؤولية.

 IMMOBILIER  : التسمية 

.LUMINEUX

الهدف : االنعاش العقاري.
مقاول اشغال البناء.

القيام بمختلف امشغال.
امرا�سي  أميع  واستغالل  شراء 
للسياحة،  للسكن،  املعدة  املبنية 
استغالل  للصناعة،  الخدمات، 
امرا�سي   وتهيئة  امبنية  أميع 
والرياضية،  السياحية  املركبات 
تصدير،  استي2اس،  كراء  بيع،  شراء، 
أميع  وتسيي2  استغالل  مناقصة، 

اممالك العقارية.
تجارة أسوات البناء.

وعموما أميع العمليات املرتبطة 
مباشرة  غي2   أو  مباشرة  بصفة 
من  تمكن  والتي  امسا�سي  بالغرض 

توسيع وتطوير نشاط الشركة.
: حي ال22كة شارع  املقر االأتماعي 

س الرقم 245 الدار البيضاء.
في  حدس   : االأتماعي  الرأسمال 
  222 إ 7  مقسمة  سرهم    22.222
للحصة  سرهم    22 بقيمة  حصة 

موزعة عل7 الطريقة التالية :
مصطفى  الدين  عالء  السيد 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

BH 887 4 252 حصة.
الحامل  نبيل  الدين  السيد عالء 
  BH263552 رقم  الوطنية  للبطاقة 

252 حصة.
السيد عالء الدين هشام الحامل 
 BH262674 رقم  الوطنية  للبطاقة 

252 حصة.
السيد عالء الدين محمد الحامل 
 BH 6 923 رقم  الوطنية  للبطاقة 

252 حصة.
املدة : 99 سنة.

السنة االأتماعية : من أول يناير 
إ 7  3 سيسم22.

عالء  السيد  تعيين  تم   : اإلسارة 
الدين نبيل مسي2 للشركة.

االمضاء : الشركة ملتزمة بامضاء 
السيد عالء الدين نبيل.

باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
الدار  بمدينة  لالستثمار  الجهوي 

البيضاء.
السجل التجاري : رقم 524297.
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سيوان امستاذ محمد سداسي

موثق بوأدة

6 شارع االستقالل إقامة فائزة الطابق الثاني 

وأدة

شركة HM &EN ش.ذ.م.م
الرأسمال االأتماعي : 226.222.  

سرهم
املقر االأتماعي : تجزئة حمص 

قطعة 85 وأدة
تأسيس

بمقت�سى عقد رسمي تلقاه امستاذ 
بتاريخ  محمد سداسي موثق بوأدة 
القوانين  وضع  تم  يونيو  222   26
املسؤولية  ذات  لشركة  امساسية 

املحدوسة خصائصها كالتا ي :
 HM & EN شركة   : التسمية 

ش.ذ.م.م.
املوضوع :

مباشرة  بطريقة  الشركة  تقوم 
أو غي2 مباشرة ساخل املغرب أو خارأه 

بما يلي :
 79 سوروج  املسمى  امللك  أميع 
يحي  سيدي  طريق  بوأدة  الكائن 
 79 تجزئة شركة سوروج قطعة رقم 
مساحتها  آ  عارية  أرض  من  يتكون 
2  سنتيار ذات الرسم العقاري عدس 

.77/5477
أميع أنواع اإلنعاش العقاري،

العمليات  أميع  عامة  وبصورة 
التجارية واملالية ذات الصلة بموضوع 

الشركة والتي تساهم في تطورها.
حمص  تجزئة   : االأتماعي  املقر 

قطعة 85 وأدة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيلها في السجل التجاري.
الحصص وهي مقسمة كالتا ي :

حصص عينية :
لقد قام كل من السيد حميدان 
ميمون إلهام نهاري وبتقديم حصص 

عينية للشركة تتمثل فيا يلي :
 2  6 أميع امللك املسمى النجد 
قطعة  النجد  تجزئة  بوأدة  الكائن 
عارية  أرض  من  يتكون   ،2  6 رقم 
ذات  سنتيار(    2 آر  مساحتها  2 

الرسم العقاري رقم 77/6724.
 79 موروج  املسمى  امللك  أميع 
يحيى  سيدي  طريق  بوأدة  الكائن 
 79 تجزئة شركة موروج قطعة رقم 
 يتكون من أرض عارية مساحتها   آر
و 2  سنتيارات ذات الرسم العقاري 

عدس 77/5477.

 85 حمص  املسمى  امللك  أميع 
الكائن بوأدة تجزئة حمص قطعة 
عارية  أرض  من  يتكون   85 رقم 
ذات  سنتيار   25 و  آر  مساحتها   

الرسم العقاري رقم 0/112252.
الرأسمال االأتماعي :

  .226.222 مبلغ  عل7  محدس 
حصة من    2262 سرهم مقسم إ 7 
22  سرهم لكل منهما، عل7 املشاركين 

حسب أنصبتهم كالتا ي :
  2322  : نهاري  إلهام  السيدة 

حصة ؛
  762  : ميمون  حميدان  السيد 

حصة.
املجموع : 2262  حصة.

التسيي2 :
إلهام  إ 7  التسيي2  مهام  أسندت 
غي2  ملدة  ميمون  وحميدان   نهاري 

محدوسة.
السنة االأتماعية :

من  تبتدئ  االأتماعية  السنة 
فاتح يناير وتنتهي في  3 سيسم22.

امرباح :
امرباح  من   5% اقتطاع  يتم 
والباقي  القانوني  االحتياطي  لتكوين 

يوزع عل7 الشركاء.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بوأدة في فاتح سيسم22  222 تحت 
وتحت  الت2تيبي  للسجل   4 26 رقم 

رقم 38449 للسجل التحليلي.
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 LES ECOLES MIRAMARIS
PRIVEE
 SARL

رأسمالها : 22.222  سرهم
مقرها االأتماعي: 26, شارع مرس 

سلطان شقة رقم 3 طابق  ,
الدار البيضاء.

السجل التجاري :        
إعالن التأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بموأب 
نوفم22  222،    7 بتاريخ  بالبيضاء 
تم تأسيس شركة محدوسة املسؤولية 

ذات الخصائص التالية :
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مي2اماريس  مدارس   : التسمية 

 LES ECOLES الخاصة 

.MIRAMARIS PRIVEE

ساخل  الشركة  تعنى   : الغرض 

ملغرب وخارأه لفائدتها أو للغي2 ب :

التعليم الخاص.

 أميع النشاطات املتعلقة بميدان 

التعليم والت2بية واست2اس املنشورات 

واالصدارات  الوثائق  وتوزيع  ونشر 

ذات الطابع البيداغوجي.

املدرسة  في  والت2بية  التكوين 

واالعداسي  االبتدائي  املستوى  عل7 

والثانوي والتكوين االسا�سي واملستمر 

عالقة  لها  التي  امنشطة  وأميع 

بالنشاط االأتماعي للمؤسسة.

املدة : 99 سنة.

السنة االأتماعية : من فاتح يناير 

إ 7  3 سأن22 من كل سنة.

26, شارع مرس   : املقر االأتماعي 

الدار  طابق  ،   3 سلطان شقة رقم 

البيضاء.

رأسمال  تحديد  تم   : املال  رأس 

سرهم مقسمة    22.222 الشركة في 

بقيمة  اأتماعية  حصة    222 ل 

محررة  مكتتبة  للحصة,  سرهم    22

السيد  الشركاء  باسم  كلها  بالكامل 

 BJ91362 .صوفي مصطفى ب .ت. و

ب 422 حصة، والسيد صوفي محمد 

 322 ب   BJ152230 رقم ل  ب.ت.و. 

حصة، والسيد حنان سمي2ة ب.ت.و. 

.BJ296871 رقم ل

تم تعيين السيد صوفي  التسيي2: 

مصطفى مسي2ا وحيدا للشركة ملدة 

الصالحيات,  أوسع  مع  محدسة  غي2 

بالتوقيع  ملزمة  الشركة  تصبح  كما 

املنفرس للمسي2 الوحيد.

والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 

سيسم22   7 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

السجل   823357 تحت رقم   ،222 

التجاري524897 / الدار البيضاء.
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  MH CONTRACTOR

شركة محدوسة املسؤولية

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 MH» 2  نوفم22  222، تم تأسيس

محدوسة  شركة   «CONTRACTOR

املسؤولية خصائصها كالتا ي :

 MH»  : التسمية 

.«CONTRACTOR

الغرض : أشغال البناء.

البيضاء،  الدار  املقر االأتماعي :  

الطابق    GH 2-17 مجموعة التقدم

2 سيدي ال22نو�سي.

املدة : 99 سنة ابتدءا من تسجيلها 

النهائي بالسجل التجاري.

         : التجاري  رأسمالها 

  222 إ 7  مقسمة  22.222 سرهم 

موزعة  سرهم    22 فئة  من  حصة 

كالتا ي :

   622 مشيش   حسن  السيد 

حصة.

حماما   الزهراء  فاطمة  السيدة 

422  حصة.

مجموع الحصص : 222  حصة. 

  62.222 مشيش  حسن  السيد 

سرهم.

حماما   الزهراء  فاطمة  السيدة 

42.222  سرهم.

  22.222 الحصص  مجموع 

سرهم.

السيد حسن  تعيين  تم   : اإلسارة 

إمضاء  مع  للشركة  مسي2ا  مشيش 

منفرس.

من فاتح يناير إ 7   : السنة املالية 

 3 سأن22 من كل سنة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بتاريخ فاتح سيسم22  222،  

تحت رقم 822543.               
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RENADA TRANS
شركة محدوسة املسؤولية
رأسمالها : 22.222  سرهم

مقرها االأتماعي: تجزئة لفحل  2 
رقم 95 طابق أر�سي البي2الجديد

RC : N°18833
محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالبيضاء بتاريخ 2  نوفم22  222 تم 
املسؤولية  محدوسة  شركة  تأسيس 

بالخصائص التالية :
.RENADA TRANS : التسمية

الصفة القانونية: شركة محدوسة 
املسؤولية.

السلع  نقل   : االأتماعي  الهدف 
لحساب الغي2.

املقر االأتماعي : تجزئة لفحل  2 
رقم 95 طابق أر�سي البي2الجديد.

املدة : 99 سنة.
سرهم    22.222  : املال  رأس 
اأتماعية  حصة    222 ل  مقسمة 
مكتتبة  للحصة،  سرهم    22 بقيمة 
إ 7  ومرقمة من    ومحررة بالكامل، 

222  موزعة كما يلي :
 522 الحاال  الحق  عبد  السيد 

حصة.
السيد شيماء بريشا 522 حصة.

السنة االأتماعية : من فاتح يناير 
ا 7  3 سأن22 من كل سنة.

الحق  عبد  تعيين  تم   : التسيي2 
الحاالمسي2 للشركة ملدة غي2 محدسة

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
اإلبتدائية للجديدة بتاريخ 2 سيسم22 

 222، تحت عدس 2722.
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THE GOLDEN SECRET
تأسيس شركة

مؤرخ   ، عرفي  عقد  بمقت�سى 
نوفم22  222،   9 في  بالدار البيضاء 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدوسة ذات الخصائص التالية :
 THE GOLDEN  : التسمية 

.SECRET
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدوسة.

اركان  زيت  تصدير   : الغرض 
الغدائية والتجميلية ومشتقاتها مثل 

الصابون والشمبوان.
سرهم    2.222  : املال  رأس  مبلغ 
  22 حصة من فئة    22 موزع عل7 
تم  وقد  الواحدة،  للحصة  سرهم 
من  نقدا  الحصص  بهذه  االكتتاب 
واحدة  لكل  والت  الشريكتين  طرف 

منهما الحصص التالية :
االنسة بيال سارة : 52 حصة.

االنسة طوزي سلمى : 52 حصة.
  2 االزهار   : االأتماعي  املقر 
شقة    86 عمارة     3 مجموعة  

  طابق 3  االلفة  الدار البيضاء. 
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

القيد في السجل التجاري.
ملدة  الشركة  تسي2   : التسيي2 
بيال  غي2 محدوسة من طرف االنسة 
بتوقيع  واالنسة طوزي سلمى  سارة 
مشت2ك لجميع الوثائق التي تهم تسيي2 

الشركة.
السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

و تنتهي في  3 سأن22 من كل سنة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
طريق  عن  البيضاء  بالدار  التجارية 
بنفس  لالستثمار  الجهوي  املركز 
نوفم22  222    29 بتاريخ  املدينة 
بالسجل  الشركة  تقييد  تم  حيث 

التجاري تحت الرقم 524279.
617 P

D& S COM
 Cabinet Comptable

شارع الحزام الكبي2 تجزئة املوحدين إقامة
 يوسف 3 رقم   الحي املحمدي البيضاء
الهاتف/ الفاكس 2522.66.62.23

 ARMANI AUTO
ش م م                

تفويت الحصص االأتماعية                  
تغيي2 الشكل القانوني للشركة 

تعيين مسي2 وحيد للشركة
تحيين القانون امسا�سي للشركة

قرر  أكتوبر  222،   25 بتاريخ 
  ARMANI AUTO شركة  شركاء 
شركة محدوسة املسؤولية، رأسمالها 
ومقرها  سرهم،   322.222 االأتماعي 
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 257 البيضاء  بالدار  االأتماعي 

القيام  معروف،  سيدي  لينة  إقامة 

بالتعديالت التالية :   

اأتماعية  حصة    522 تفويت 

من طرف السيد رضا مزيان لفائدة 

السيد بوشعيب االشقر.

تغيي2 الشكل القانوني للشركة من 

شركة محدوسة املسؤولية إ 7 شركة 

محدوسة املسؤولية بشريك وحيد.                     

استقالة املسي2 رضا مزيان وتعيين 

مسي2 وحيد للشركة السيد بوشعيب 

االشقر.

من  و42   6،7 البنوس  ،  تعديل 

القانون امسا�سي للشركة. 

مالئمة القانون امسا�سي للشركة 

ملقتضيات القانون املتعلق بالشركات 

املحدوسة املسؤولية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سيسم22   6 بتاريخ  التجارية بالبيضاء 

 222 تحث رقم 62 823.                      
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فيدما ش م م

الهاتف 2522.42.46.35

 فاكس 25.22.24.85.96

الدار لبيضاء

شيلي ماروك
فتح فرع  بلعيون 

بتاريخ 22 نون722 22، قرر مسي2و 

شركة شيلي ماروك، شركة مجهولة 

  22.222.222 رأسمالها  االسم، 

بالدار  االأتماعي  مقرها  سرهم، 

7.2كلم طريق الرباط عين  البيضاء، 

السبع، اآلني :

فتح فرع للشركة بالعنوان التا ي : 

 77 رقم   F قطعة  رشيد  موالي  حي 

ماروك  شيلي  الشركة  اسم  تحت 

لعيون.

السيد  شركة  فرع  مدير  تعيين 

الساكن  قدمي2ي  الدين  صالح 

العزيزية  ممر  البيضاء،  2  بالدار 

التعريف  حامل لبطاقة  كاليفورنيا، 

.C9 84 الوطنية رقم

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
رقم  تحت  22 سبتم22  222، 

.823684
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SMG INVEST
 SARL

تعديل قانوني
االستثنائي  العام  لالأتماع  تبعا 
 SMG INVEST SARL للشركة 
سبتم22  222    22 بتاريخ  املنعقد 

الذي قررما يلي : 
 نقل املقر الرئي�سي للشركة القائم  
سابقا في : 37، شارع مو�سى بن نصي2، 

الدار البيضاء.
 : التا ي  الجديد  العنوان  إ 7 
عائشة،  بن  السفي2  شارع   ،3 5

الدار البيضاء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 
 82292 في تاريخ 2 سيسم22  222. 

620 P

مكتب امستاذة سهام يماني
موثقة

25 ، زاوية شارع 2 مارس مع شارع موالي 
إسريس   إقامة أيمن II الطابق الثاني 

الدارابيضاء

شركة ايت عامر
ش.م.م

اإلستثنائية  الجمعية  بمقت�سى 
ش.م.م  عامر  ايت  شركة  لشركاء 
ما  أكدت  نوفمن22  222،   9 بتاريخ 

يلي :
وفاة السيد سعيد بونكيت بتاريخ 

28 ف22اير  222.
وتوزيع  الكسور  عل7  تخلي 
سعيد  السيد  ورثة  عل7  الحصص 

بونكيت.
شغور منصب املسي2 الوحيد بعد 

وفاته.
الرا�سي  فاطمة  السيدة  تعيين 
والسيد كمال بونكيت والسيدة نورة 
بونكيت كمسي2ين للشركة ملدة غي2 
وضروري  موحد  بتوقيع  محدوسة 

للمسي2ين.

للقانون  و5    6 الفصل  تعديل 
امسا�سي للشركة.

تحيين القانون امسا�سي للشركة.
امسا�سي  القانون  صياغة  إعاسة 

للشركة بتاريخ 9  نوفمن22  222.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
سيسم22   7 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

 222، تحت رقم 823376.
للنشر واإليداع

621 P

مكتب امستاذة سهام يماني

موثقة
25 ، زاوية شارع 2 مارس مع شارع موالي 

إسريس   إقامة أيمن II الطابق الثاني 

الدارابيضاء

شركة كومو ايمو
ش.م.م

اإلستثنائية  الجمعية  بمقت�سى 
ش.م.م  ايمو  كومو  شركة  لشركاء 
أكدت ما  نوفمن22  222،    6 بتاريخ 

يلي :
وفاة السيد سعيد بونكيت بتاريخ 

28 ف22اير  222.
وتوزيع  الكسور  عل7  تخلي 
سعيد  السيد  ورثة  عل7  الحصص 

بونكيت.
شغور منصب املسي2 الوحيد بعد 

وفاته.
الرا�سي  فاطمة  السيدة  تعيين 
والسيدة  بونكيت  كمال  والسيد 
نورة بونكيت كمسي2ين للشركة ملدة 
غي2 محدسة بتوقيع موحد وضروري 

للمسي2ين.
للقانون  و5    6 الفصل  تعديل 

امسا�سي للشركة.
تحيين القانون امسا�سي للشركة.

امسا�سي  القانون  صياغة  إعاسة 
للشركة بتاريخ 9  نوفمن22  222.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
سيسم22   7 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

 222، تحت رقم 823373.
للنشر واإليداع

622 P

مكتب امستاذة سهام يماني

موثقة
25 ، زاوية شارع 2 مارس مع شارع موالي 

إسريس   إقامة أيمن II الطابق الثاني 

الدارابيضاء

شركة كريسطال ميالنو
ش.م.م

اإلستثنائية  الجمعية  بمقت�سى 

ميالنو  كريسطال  الشركة  لشركاء 

نوفمن22  222،    6 بتاريخ  ش.م.م 

أكدت ما يلي :

وفاة السيد سعيد بونكيت بتاريخ 

28 ف22اير  222.

وتوزيع  الكسور  عل7  تخلي 

سعيد  السيد  ورثة  عل7  الحصص 

بونكيت.

شغور منصب املسي2 الوحيد بعد 

وفاته.

الرا�سي  فاطمة  السيدة  تعيين 

والسيدة  بونكيت  كمال  والسيد 

نورة بونكيت كمسي2ين للشركة ملدة 
غي2 محدسة بتوقيع موحد وضروري 

للمسي2ين.
للقانون  و5    6 الفصل  تعديل 

امسا�سي للشركة.

تحيين القانون امسا�سي للشركة.

امسا�سي  القانون  صياغة  إعاسة 

للشركة بتاريخ 9  نوفمن22  222.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

سيسم22   7 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

 222، تحت رقم 823375.
للنشر واإليداع

623 P

مكتب امستاذة سهام يماني

موثقة
25 ، زاوية شارع 2 مارس مع شارع موالي 

إسريس   إقامة أيمن II الطابق الثاني 

الدارابيضاء

شركة نجيب بونكيت
ش.م.م

اإلستثنائية  الجمعية  بمقت�سى 

لشركاء شركة نجيب بونكيت ش.م.م 

أكدت نوفمن22  222،    5  بتاريخ 

 ما يلي :
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وفاة السيد سعيد بونكيت بتاريخ 
28 ف22اير  222.

وتوزيع  الكسور  عل7  تخلي 
سعيد  السيد  ورثة  عل7  الحصص 

بونكيت.
شغور منصب املسي2 الوحيد بعد 

وفاته.
الرا�سي  فاطمة  السيدة  تعيين 
والسيدة  بونكيت  كمال  والسيد 
نورة بونكيت كمسي2ين للشركة ملدة 
غي2 محدسة بتوقيع موحد وضروري 

للمسي2ين.
للقانون  و5    6 الفصل  تعديل 

امسا�سي للشركة.
تحيين القانون امسا�سي للشركة.

امسا�سي  القانون  صياغة  إعاسة 
للشركة بتاريخ 9  نوفمن22  222.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
سيسم22   7 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

 222، تحت رقم 823377.
للنشر واإليداع

624 P

مكتب االستاذة سهام يماني
موثقة

25 ، زاوية شارع 2 مارس مع شارع موالي 
إسريس   إقامة أيمن II الطابق الثاني 

الدارابيضاء

شركة اوزور
ش.م.م

اإلستثنائية  الجمعية  بمقت�سى 
لشركاء الشركة اوزور ش.م.م بتاريخ 

9 نوفمن22  222، أكدت ما يلي :
وفاة السيد سعيد بونكيت بتاريخ 

28 ف22اير  222.
وتوزيع  الكسور  عل7  تخلي 
سعيد  السيد  ورثة  عل7  الحصص 

بونكيت.
شغور منصب املسي2 الوحيد بعد 

وفاته.
الرا�سي  فاطمة  السيدة  تعيين 
والسيدة  بونكيت  كمال  والسيد 
نورة بونكيت كمسي2ين للشركة ملدة 
غي2 محدسة بتوقيع موحد وضروري 

للمسي2ين.

للقانون  و5    6 الفصل  تعديل 
امسا�سي للشركة.

تحيين القانون امسا�سي للشركة.
امسا�سي  القانون  صياغة  إعاسة 
نوفمن22    9 بتاريخ  بتداء  للشركة 

.222 
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
سيسم22   7 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

 222، تحت رقم 823378.
للنشر واإليداع

625 P

مكتب امستاذة سهام يماني
موثقة

25 ، زاوية شارع 2 مارس مع شارع موالي 
إسريس   إقامة أيمن II الطابق الثاني 

الدارابيضاء

شركة تمنار بونكيت ايمو
ش.م.م

اإلستثنائية  الجمعية  بمقت�سى 
ايمو  بونكيت  تمنار  شركة  لشركاء 
نوفمن22  222،    5 بتاريخ  ش.م.م 

أكدت ما يلي :
وفاة السيد سعيد بونكيت بتاريخ 

28 ف22اير  222.
وتوزيع  الكسور  عل7  تخلي 
سعيد  السيد  ورثة  عل7  الحصص 

بونكيت.
شغور منصب املسي2 الوحيد بعد 

وفاته.
الرا�سي  فاطمة  السيدة  تعيين 
والسيدة  بونكيت  كمال  والسيد 
نورة بونكيت كمسي2ين للشركة ملدة 
غي2 محدسة بتوقيع موحد وضروري 

للمسي2ين.
للقانون  و5    6 الفصل  تعديل 

امسا�سي للشركة.
تحيين القانون امسا�سي للشركة.

امسا�سي  القانون  صياغة  إعاسة 
للشركة بتاريخ 9  نوفمن22  222.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
سيسم22   7 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

 222، تحت رقم 823374.
للنشر واإليداع

626 P

RYAD SOUALEM
Société anonyme

 au capital social de 5.000.000
DHS

 Siège social : 129, Avenue des
  Forces armées royales

 Angle Rue EL BRIHMI EL
IDRISSI, Casablanca

 Registre de commerce de
Casablanca n°435.545

مجلس  اأتماع  محضر  بموأب 
اإلسارة لشركة رياض السوالم بتاريخ 

28 يوليوز  222، تقرر ما يلي :
أمال  السيد  استقالة  تسجيل 
مستاري من منصبه كعضو بمجلس 
عام  كمدير  منصبه  ومن  اإلسارة 

منتدب للشركة.
شركي  شهرزاس  السيدة  انتداب 
كعضو بمجلس اإلسارة خلفا للسيد 
هذا  سيعرض  مستاري.و  أمال 
االنتداب عل7 الجمعية العامة املقبلة 

للمصاسقة عليه.
الفقي2  ايت  السيد محمد  تعيين 
للشركة  منتدب  عام  كمدير  أحماس 
ابتداء  مستاري  أمال  للسيد  خلفا 
من يومه مع تفويض الصالحيات عل7 

أساس التوقيع املزسوج.
بكتابة  القانوني  باإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالدارالبيضاءبتاريخ 6 سيسم22  222 

تحت عدس 6 823.2.
627P

 ELECTRICITE CLAUDE
BERNARD

شركة ذات مسؤولية محدوسة 
رسمالها :  522.222 سرهم

الكائن مقرها: زاوية زنقتي «السيبيد» 
و مونج  الدار البيضاء

استقالة – تعييـن مدبـر
العاسي  غي2  القرار  بموأب 
نون22  222   8 في  املؤرخ  للشركاء 
 ELECTRICITE CLAUDE» لشركة 
BERNARD »، شركة ذات مسؤولية

محدوسة رسمالها 522.222,22 سرهم 
زاوية  والكائن مقرها بالدار البيضاء 
تقرر  «مونج»،  و  «السيبيد»   زنقتي 

ما يلي:
قبول استقالة مدبر.

مدبر  استقالة  الجمعية  سجلت 
من مهامه:

 Esther( رويمي»  «إيست2  السيدة 
RUIMY(، مغربية الجنسية، املزساسة 
في 7  مارس 957 ، الحاملة لبطاقة 

التعريف الوطنية عدس B 359598؛
التام والنهائي  تم إعطاؤها اإلبراء 

عن تدبي2ها منذ تعيينها إ 7 يومه.  
تعيين مدبر أديد.

تم تعيين مدبر للشركة وملدة غي2 
محدوسة:

أبراهام»  «أوحنونا  السيد 
مغربي   ،)OHNONA Abraham(
 ،05/05/1965 املزساس في  الجنسية، 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE 2 47 رقم
يصرح املدبر بقبوله هذا التعيين 
ويوضح أنه ال يوأد بفعله أي مانع 
أو تعارض يمكن أن يكون عائقا أمام 

هذا التعيين. 
تم القيام باإليـداع القانوني لدى 
البيضـاء  للدار  التجاريـة  املحكمة 
رقم  تحت  سأن22  222   27 بتاريخ 

.8234278
عن املستخلص والبيانات

628 P

 STE TOURISME ET DE
L’IMMOBILIER AU MAROC

SOTIMAR
 S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدوسة  
رأسمالها : 322.222.  سرهم 

مقرها االأتماعي  72 شارع سيدي 
عبد الحميد تجزئة الكويرة  

شفشاون. 
العام  الجمع  قرار  بمقت�سى 
االستثنائي للشركاء بتاريخ 27 أكتوبر 
قرر  بشفشاون.  مسجل  و    222 
 SOTIMAR  SARL شركة   شركاء 

ما يلي :
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إضافة نشاط مقهى .
القانون  من   2 البند  تغيي2 

امسا�سي. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

سيسم22  222،   3 بشفشاون بتاريخ 

تحت رقم 141/2021.

629 P

شركة م. س.أ.ب.ر
شركة ذات مسؤولية محدوسة  

بشريك وحيد

 رأسمال الشركة: 22.222  سرهم 

املقر االأتماعي: 7 زنقة الحرية 

الطابق الثاني أليز 

مراكش

غي2  العامة  الجمعية  بمقت�سى 

نون22   24 بتاريخ  املنعقدة  العاسية 

 222 قرر الشريك الوحيد ما يلي:  

حصة   52 الجزئي  التفويت 
اأتماعية يمتلكها السيد بيي2 بي2اأون 
«بارتيسيباسيون  شركة  لصالح 

سوريستوراسيون»؛
«بارتيسيباسيون  شركة  اعتماس 

سوريستوراسيون» كشريك أديد؛

للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 

ذات املسؤولية املحدوسة من شريك 

لتصبح شركة  أ ب ر»  وحيد»م س 

ذات املسؤولية املحدوسة؛

لحصص  الجديد  التقسيم 

الشركة:

الحصص  والنسب  االسم  

االأتماعية:

952 السيد بيي2 بي2اأون 

سو  بارتيسيباسيون  شركة 
52 ريستوراسيون 

 .222 املجموع 

تحيين النظام امسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 

رقم  تحت  سأن22  222  بتاريخ  2 

رقم  التجاري  السجل    32 72

.9265 

630 P

شركة سوفيتميل 
شركة ذات مسؤولية محدوسة  

بشريك وحيد
 رأسمال : 222.222.  سرهم

املقر االأتماعي: الحي الصناعي أز ي 
رقم 9 -22 صندوق ال22يد 5279

مراكش
التعريف الضريبي 6523442

غي2  العامة  الجمعية  بمقت�سى 
نون22  بتاريخ     املنعقدة  العاسية 
في  الوحيد  االشريك  قرر   ،222 
شركة « سوفيتميل» طبقا ملقتضيات 
96-5 عدم حل  من قانون   86 املاسة 
الشركة قبل اموان رغم أن النتيجة 
الصافية للشركة اقل من ¼ رأسمال 

الشركة.
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
بتاريخ  بمراكش  التجارية  باملحكمة 
رقم  2995   تحت   26/11/2021

السجل التجاري رقم 2899 
631 P

شركة  مرزاقي
شركة ذات مسؤولية محدوسة 
الراسمال : 222.222.  سرهم 
املقر االأتماعي: 7 زنقة الحرية 
الطابق الثاني أليز 42222

مراكش
التعريف الضريبي 25223429

غي2  العامة  الجمعية  بمقت�سى 
أكتوبر   32 بتاريخ  املنعقدة  العاسية 

 222، قرر الشركاء ما يلي:
للشركة  االأتماعي  املقر  نقل 
الطابق  الحرية  زنقة   7 ب  الكائن 
42222 مراكش إ 7 فيال  الثاني أليز 
تحناوت  سائرة  الحوز  عمالة  ه  ج 

أماعة تمصلوحت مراكش. 
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
بتاريخ  بمراكش  التجارية  باملحكمة 
  32 33 رقم  تحت   01/12/2021

سجل التجاري رقم  8828.
632 P

شركة شيلفر ماروك
شركة ذات مسؤولية محدوسة

بشريك وحيد
 مقرها االأتماعي : زاوية زنقة 

و زنقة االمام الشافعي تجزئة النخيل 
مراكش

العامة  الجمعيات  بمقت�سى 
يونيو  فاتح  بتاريخ  املنعقدة  العاسية 
قرر  سبتم22  222  و6    222 

الشريك الوحيد :
الشركة  ان  االعتبار  بعين  اخذ 

تمتلك العالمات التجارية :
2 CIELS LUXURY BOUTIQUE 

HOTEL & SPA.
.CAFE BONGO’S LA CREPERIE
 SKYLOUNGE LOLA GASTRO

.TAPAS
.MONCHO’S HOUSE CAFE

.NOALLY SPA
 PATRON DE LA MER
 RESTAURANT BAR A TAPAS
 RUE OUED EL MAKHAZINE
MARRAKECH WWW.

.PATRODELAMER.COM
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 
تحت  سيسم22  222،    6 بتاريخ 
التجاري  سجل   ، 32324 رقم 

رقم35925.
633 P

شركة ي د س ب
شركة ذات مسؤولية محدوسة

راسمالها : 22.222  سرهم
مقرها االأتماعي : الحي الصناعي 
سيدي غانم تجزئة 377 مراكش

غي2  العامة  الجمعية  بمقت�سى 
سبتم22    22 العاسية املنعقدة بتاريخ 

 222، تقرر ما يلي :
االأتماعي  املوضوع  تمديد 
للشركة ا 7 االستي2اس والتصدير لكل 

البضائع والخدمات.
تغيي2 االمضاء البنكي.

النظام  من  و7    2 املواس  تعديل 
االسا�سي للشركة.

في  االسا�سي  النظام  اعتماس 

صيغته الجديدة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 

6 سيسم22  222،   تحت رقم  بتاريخ 

رقم  التجاري  السجل   ، 32327

.  3687

634 P

STE FOOD MART
شركة ذات مسؤولية محدوسة 

راسمالها : 2.222.222 سرهم

مقرها االأتماعي : الدارالبيضاء 8 

شارع موالي رشيد 

)زنقة فرانكالن روزفيلت سابقا(

العامة  بموأب محضر الجمعية 

فان  أكتوبر  222،   7 في  املنعقدة 

قد   FOOD MART شركة  شركاء 

 THE تجارية  عالمة  احداث  قرروا 

.CORNER CAFE RESTAURANT

تم القيام بااليداع القانوني بكتابة 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالدارالبيضاء بتاريخ 6  نون22  222، 

تحت رقم 822533.
املدبر الوحيد

635 P

  STE ESSALAH IMMOBILIER
SARL

 شركة محدوسة املسؤولية 

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

مساهموا  قرر   ،2222 نون22   9

                  ESSALAH  IMMOBILIER شركة 

البالغ  املسؤولية،  محدوسة  شركة 
سرهم والكائن    22.222 رأسمالها   

البيضاء  بالدار  االأتماعي   مقرها 
ما  33 حي اإلنارة،  تجزئة إيمان  رقم 

يلي :

محمد  املرحوم  وفاة  إعالن 

حصصه  وتفويت  حمزاوي 

االأتماعية للورثة الشرعيين  

 تقسيم أديد لرأسمال الشركة 
حمزاوي  هشام  السيد   تعيين 

مسي2ا للشركة مع إمضاء منفرس .
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كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

   ،2222 سيسم22    5 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 759272.

636 P

االستاذ وحيد الخي2ي

موثق

6  زنقة الحسين بن علي

الدارالبيضاء

STE ACTUS INVEST

شركة ذات مسوؤلية محدوسة

هبة حصص اأتماعية 
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق  الخي2ي،  وحيد  االستاذ 

أكتوبر   8 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

املصدق  السيد  وهب   ،222 

فتيحة  السيدة  لزوأته  ميساوي 

التي  اأتماعية  حصة   2622 سيان 

 ،ACTUS INVEST في شركة  يملكها 

ش.م.م.

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق  الخي2ي،  وحيد  االستاذ 

أكتوبر   8 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

خالد  السيد  من  كل  وهب   222 

السيد  سيان،  مني2  السيد  سيان، 

ياسين سيان، السيدة مليكة شقرون 

والسيدة فتيحة سيان لفائدة السيد 

سعبد سيان 2222  حصة اأتماعية 

 ACTUS شركة  في  يملكونها  التي 

INVEST ش.م.م.

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق  الخي2ي،  وحيد  االستاذ 

أكتوبر   8 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

 ACTUS شركة  شركاء  قرر   ،222 

INVEST ش.م.م. ما يلي :

الهبة  عمليتي  عل7  املصاسقة 

املذكورتين أعاله.

الحصص  أميع  أن  مالحظة 

أصبحت  الشركة  لراسمال  املكونة 

موزعة عل7 الشركاء كما يلي :

  5.222  ... سيان  سعيد  السيد 

حصة.

السيد معي2 ممان ... 5222 حصة.

التاكيد عل7 تعيين السيد سعيد 

كمسي2ين  ممان  معي2  والسيد  سيان 

وتمثيلها  محدوسة  غي2  ملدة  للشركة 

للشركة بامضائهما معا.

واملصاسقة عل7 القانون االسا�سي 

الجديد للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

نون22   25 بتاريخ  بالدارالبيضاء، 

 222، تحت رقم 924 82.
من أأل الخالصة واالشهار

وحيد الخي2ي 

637 P

امستاذ وحيد الخي2ي

موثق
6  زنقة الحسين بن علي

الدار البيضاء

AMR BUSINESS 
ش.م.م

هبة حصص اأتماعية
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق بالدار  امستاذ وحيد الخي2ي، 

أكتوبر  222   28 بتاريخ  البيضاء، 
ميساوي  املصدق  السيد  وهب 

  222 لزوأته السيدة فتيحة سيان 

حصة اأتماعية التي يملكها في شركة

 AMR BUSINESS ش.م.م

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى   2

موثق بالدار  امستاذ وحيد الخي2ي، 

أكتوبر  222   28 بتاريخ  البيضاء، 

سيان،  خالد  السيد  من  كل  وهب 

ياسين  السيد  سيان،  مني2  السيد 

و السيدة فتيحة سيان لفائدة  سيان، 

حصة   4222 سيان  سعيد  السيد 

شركة  في  يملكونها  التي  اأتماعية 

AMR BUSINESS ش.م.م.

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى   -3

موثق بالدار  امستاذ وحيد الخي2ي، 

 ، أكتوبر  222   28 بتاريخ  البيضاء، 

 AMR BUSINESS قرر شركاء شركة

ش.م.م. ما يلي :

الهبة  عمليتي  عل7  املصاسقة 

املذكورتين أعاله

الحصص  أميع  أن  مالحظة 

أصبحت  الشركة  لرأسمال  املكونة 

موزعة عل7 الشركاء كما يلي :

السيد سعيد سيان : 5222 حصة

 السيد معي2 ممان : 222  حصة

 التأكيد عل7 تعيين السيد سعيد 

سيان و السيد معي2 ممان كمسي2ين 

للشركة ملدة غي2 محدوسة و تمثيلهما 

للشركة بصفة متفرقة.

و املصاسقة عل7 القانون امسا�سي 

الجديد للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -2

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 

نوفم22  222   25 بتاريخ   ، البيضاء 

تحت رقم 926 82.
من أأل الخالصة و اإلشهار

ذ. وحيد الخي2ي

638 P

امستاذ وحيد الخي2ي

موثق

6  زنقة الحسين بن علي

الدار البيضاء

BEST FOREVER ش.م.م.
هبة حصص اأتماعية

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق بالدار  امستاذ وحيد الخي2ي، 

أكتوبر  222   28 بتاريخ  البيضاء، 
ميساوي  املصدق  السيد  وهب 

  322 لزوأته السيدة فتيحة سيان 

حصة اأتماعية التي يملكها في شركة

 BEST FOREVER ش.م.م

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق بالدار  امستاذ وحيد الخي2ي، 

أكتوبر  222   28 بتاريخ  البيضاء، 

سيان،  خالد  السيد  من  كل  وهب 

السيد مني2 سيان، السيد ياسين سيان، 

و السيدة  شقرون  مليكة  السيدة 

سعيد  السيد  لفائدة  سيان  فتيحة 

التي  اأتماعية  حصة   6226 سيان 

 BEST FOREVER يملكونها في شركة 

ش.م.م.

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق بالدار  امستاذ وحيد الخي2ي، 

 ، أكتوبر  222   28 بتاريخ  البيضاء، 

قرر شركاء شركة

BEST FOREVER ش.م.م. ما يلي : 

الهبة  عمليتي  عل7  املصاسقة 

املذكورتين أعاله.

الحصص  أميع  أن  مالحظة 

أصبحت  الشركة  لرأسمال  املكونة 

موزعة عل7 الشركاء كما يلي :

السيد سعيد سيان : 7522 حصة

السيد معي2 ممان : 2522 حصة

التأكيد عل7 تعيين السيد سعيد 

سيان و السيد معي2 ممان كمسي2ين 

للشركة ملدة غي2 محدوسة و تمثيلهما 

للشركة بصفة متفرقة.

و املصاسقة عل7 القانون امسا�سي 

الجديد للشركة

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 

نوفم22  222    25 بتاريخ   ، البيضاء 

تحت رقم 925 82
من أأل الخالصة و اإلشهار

ذ. وحيد الخي2ي

639 P

امستاذ وحيد الخي2ي

موثق

6  زنقة الحسين بن علي

الدار البيضاء

 CHAHD DREAM ش.م.م

هبة حصص اأتماعية
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق بالدار  امستاذ وحيد الخي2ي، 

أكتوبر  222   28 بتاريخ  البيضاء، 

وهب كل من السيد مني2 سيان، السيد 

سيان،  ياسين  السيد  سيان،  سعيد 

والسيد  شقرون  مليكة  السيدة 

فتيحة  السيدة  لفائدة  سيان  خالد 

اأتماعية  حصة    6249 سيان 

 CHAHD شركة   في  يملكونها  التي 

DREAM ش.م.م.
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تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق بالدار  امستاذ وحيد الخي2ي، 

أكتوبر  222   28 بتاريخ  البيضاء، 

لفائدة  سيان  فتيحة  السيدة  وهبت 

ميساوي  املصدق  السيد  زوأها 

6666  حصة اأتماعية التي تملكها 

في شركة CHAHD DREAM ش.م.م.

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق بالدار  امستاذ وحيد الخي2ي، 

أكتوبر  222   28 بتاريخ  البيضاء، 

يلي  ما  شركة ش.م.م.  قرر شركاء   ،

املصاسقة عل7   CHAHD DREAM   :

عمليتي الهبة املذكورتين أعاله ؛

الحصص  أميع  أن  مالحظة 

املكونة لرأسمال الشركة أصبحت في 

ملك السيد املصدق ميساوي.

السيد املصدق ميساوي : 22222 

حصة ؛

ذات  شركة  إ 7  الشركة  تحويل 

مسؤولية محدوسة بشريك واحد.

التأكيد عل7 تعيين السيد املصدق 

ميساوي كمسي2 وحيد للشركة و ذلك 

ملدة غي2 محدوسة .

و املصاسقة عل7 القانون امسا�سي 

الجديد للشركة

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 

نوفم22  222   25 بتاريخ   ، البيضاء 

تحت عدس 927 82.
من أأل الخالصة و اإلشهار

ذ. وحيد الخي2ي

640 P

امستاذ وحيد الخي2ي

موثق

6  زنقة الحسين بن علي

الدار البيضاء

 RIKKO DECO DIANE

ش.م.م.
هبة حصص اأتماعية

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق بالدار  امستاذ وحيد الخي2ي، 

أكتوبر  222   28 بتاريخ  البيضاء، 

ميساوي  املصدق  السيد  وهب 

 3222 لزوأته السيدة فتيحة سيان 

حصة اأتماعية التي يملكها في شركة 

RIKKO DECO DIANE ش.م.م ؛

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى   

موثق بالدار  امستاذ وحيد الخي2ي، 

أكتوبر  222   28 بتاريخ  البيضاء، 

وهب كل من السيد مني2 سيان، السيد 

سيان،  ياسين  السيد  سيان،  سعيد 

السيدة  و  شقرون  مليكة  السيدة 

فتيحة سيان لفائدة السيد خالد

اأتماعية  حصة    6242 سيان 

 RIKKO شركة.  في  يملكونها  التي 

DECO DIANE ش.م.م.

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى   -3

موثق بالدار  امستاذ وحيد الخي2ي، 

أكتوبر  222   28 بتاريخ  البيضاء، 

 RIKKO DECO شركة  قرر شركاء   ،

DIANE ش.م.م. ما يلي :

الهبة  عمليتي  عل7  املصاسقة 

املذكورتين أعاله

الحصص  أميع  أن  مالحظة 

املكونة لرأسمال الشركة أصبحت في 

ملك السيد خالد سيان

السيد خالد سيان : 22222 حصة

ذات  شركة  إ 7  الشركة  تحويل 

مسؤولية محدوسة بشريك واحد ؛

قبول استقالة السيد سعيد سيان 

من مهامه كمسي2 للشركة ؛

سيان  خالد  السيد  أن  مالحظة 

أصبح املسي2 الوحيد للشركة و ذلك 

للشركة  تمثيله  و  محدوسة  غي2  ملدة 

بإمضاءه املنفرس.

و املصاسقة عل7 القانون امسا�سي 

الجديد للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 

نوفم22  222   25 بتاريخ   ، البيضاء 

تحت رقم  88 82.
من أأل الخالصة و اإلشهار

ذ. وحيد الخي2ي

641 P

امستاذ وحيد الخي2ي

موثق

6  زنقة الحسين بن علي

الدار البيضاء

SAAD BLOCK ش.م.م.
هبة حصص اأتماعية

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق بالدار  امستاذ وحيد الخي2ي، 

أكتوبر  222   28 بتاريخ  البيضاء، 

ميساوي  املصدق  السيد  وهب 

 752 سيان  فتيحة  السيدة  لزوأته 

في  يملكها  التي  اأتماعية  حصة 

شركة SAAD BLOCK ش.م.م

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق بالدار  امستاذ وحيد الخي2ي، 

أكتوبر  222   28 بتاريخ  البيضاء، 

سيان،   خالد  السيد  من  كل  وهب 

ياسين  السيد  سيان،  سعيد  السيد 

شقرون مليكة  السيدة   سيان، 

لفائدة  سيان  فتيحة  السيدة  و   

حصة   4227 سيان  مني2  السيد 

في  يملكونها  التي  اأتماعية 

.SAAD BLOCK ش.م.م.  شركة 

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق بالدار  امستاذ وحيد الخي2ي، 

أكتوبر  222،   28 بتاريخ  البيضاء، 

 SAAD BLOCK شركة   قرر شركاء 

ش.م.م. ما يلي :

الهبة  عمليتي  عل7  املصاسقة 

املذكورتين أعاله

الحصص  أميع  أن  مالحظة 

املكونة لرأسمال الشركة أصبحت في 

ملك السيد مني2 سيان

السيد مني2 سيان : 5222 حصة

ذات  شركة  إ 7  الشركة  تحويل 

مسؤولية محدوسة بشريك واحد

قبول استقالة السيد سعيد سيان 

من مهامه كمسي2 للشركة

سيان  مني2  السيد  أن  مالحظة 

أصبح املسي2 الوحيد للشركة و ذلك 

للشركة  تمثيله  و  محدوسة  غي2  ملدة 

بإمضاءه املنفرس.

و املصاسقة عل7 القانون امسا�سي 

الجديد للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 

نوفم22  222   25 بتاريخ   ، البيضاء 

تحت عدس 882 82.
من أأل الخالصة و اإلشهار

ذ. وحيد الخي2ي

642 P

 ATLAS PORTFOLIO

’’.MANAGEMENTS.A
رأسمال : 322.222 سرهم

املقر الرئي�سي: 88 زنقة مراك�سي - حي 

ابوسيرم- الدار البيضاء

R.C. : 199383  الدار البيضاء

I.F. :1 111 401

استقالة وتعيين املديرين
 23 بتاريخ  خاص  عقد  نهاية  في 

العام  الجمع  قرر   ، نوفم22  222 

العاسي ما يلي:

اممين  السيد  باستقالة  اإلقرار 

كمدير  منصبه  من  الجراري  محمد 

اعتباًرا من 22 نوفم22  222.

تعيين السيد طارق بريتل كمدير 

الجنسية  مغربي  سنوات   6 ملدة 

رقم  الوطنية  للبطاقة  وحامل 

.A334265

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

12/8/2021 تحت رقم 823569.

643 P

DBF ACADEMY
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدوسة 

بشريك واحد

 برأس مال : 2.222,22   سرهم

املقر الرئي�سي: 27 شارع الزرقطوني 

الدار البيضاء

RC N°201.555 الدار البيضاء

I F  : 1111721

-زياسة رأس املال
 - تخفيض
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بموأب شروط عقد خاص بتاريخ 

املساهم  يقر   ، نوفم22  222    2

الوحيد بتحقيق:
-زياسة رأس املال بمقدار 426.222 

إ 7  سرهم    2.222 من  لي2تفع  سرهم 

يتم تحريرها عن   ، سرهم   4 6.222

طريق  عن   ، النقدي  الدفع  طريق 

إنشاء 4262 سهًما بقيمة 22  سرهم 

لكل منها .

   426.222 املال   رأس  -تخفيض 

سرهم عن طريق امتصاص الخسائر 

.
ً
عن طريق تخفيض 4262 سهما

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  2 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 222 برقم 68 823.

644 P

   STE  BEST CONFORT
SARL

زياسة رأس املال من 522.222 سرهم 
إ 7 2.222.222 سرهم

للشركاء  الجماعي  القرار  بموأب 

لشركة   2229 سيسم22    7 بتاريخ 

برأسمال   BEST CONFORT

522.222 سرهم قررنا ما يلي:
بمبلغ  الشركة  مال  رأس  زياسة 

     522.222 من    سرهم:   1،500،000

بإصدار  سرهم   2.222.222 إ 7 

  22 بقيمة  أديد  سهم    5.222

سرهم   وذلك بمساهمة أديدة قدرها 

222.222.  سرهم وكذلك تخصيص 

 522.222 بمبلغ  املحتجزة  امرباح 

سرهم.

رأس  تحديد  تم   ، لذلك  نتيجة 

 2.222.222 املال السهمي اآلن بمبلغ 

سرهم مقسم   في 22222 سهم بقيمة 

22  سرهم للسهم.

ونتيجة لذلك تم تعديل املاستين 6 

و7 من النظام امسا�سي.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدارالبيضاء ، 28 سيسم22 

2229 تحت رقم 345.398.

645 P

   Sté  BEST CONFORT
Sarl

نقل املقر الرئي�سي
للشركاء  الجماعي  القرار  بموأب 

لشركة  سبتم222922  فاتح  بتاريخ 

STE  BEST CONFORT    برأس مال 

522.222 سرهم ، قرروا:

زنقة    4 الرئي�سي:  املقر  نقل   -

الحسن البصري الدار البيضاء.

284- التا ي:  العنوان  ا 7   -

معروف  سيدي  لينا  تجزئة   285

الدارالبيضاء.

النظام  من   4 املاسة  تعديل   -

امسا�سي وفًقا لذلك.

قلم  في  القانوني  اإليداع  تم 

 22 املحكمة التجارية بالدارالبيضاء 

أكتوبر 2229 تحت رقم 342.273.

646 P

 BRINATEX
SARLAU

  RC : 243139

IF : 40429035 

العام  الجمع  ملحضر  وفًقا 

املقر  في  للمساهمين  االستثنائي 

، فقد   2222 الرئي�سي في فاتح يونيو 

للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل  تقرر 

مكتب   ، الدارالبيضاء  إ 7:  سابًقا 

نيكوالت  ، فضاء  الطابق الثاني   22 

باكي تقاطع زنقة محمد سميحة وبيي2 

التا ي:  الجديد  العنوان  في   ، بارون 

شارع محمد   ،  357  ، الدارالبيضاء 

الخامس الطابق الثالث رقم 5  فضاء 

. a4

النظام  من   5 املاسة  وتعديل 

امسا�سي وفًقا لذلك.

تم اإليداع القانوني في سجل  ب- 

بالدارالبيضاء  التجارية  املحكمة 

رقم  تحت  سيسم22 222   3 بتاريخ 

.823254

647 P

مكتب  السيد عمر ونان

 GILLIS CHAUSSURES شركة
SARL

رأس املال :  222.222,22  سرهم

السجل التجاري رقم  4747

فسخ الشركة
املنعقد  االستثنائي  الجمع  ان 

بتاريخ 2 يونيو سنة 9 22 قر ما يلي:

  2 من  ابتداء  الشركة   .فسخ 

يونيو سنة 9 22 .

اللطيف  عبد  السيد  2.تعيين 

للبطاقة  الحامل  طيبي   بنشقرون 

كمصفي    B363959رقم الوطنية 

للشركة.

الشركة  تصفية  مقر  3.اقامة 

بالدارالبيضاء 37 زنقة ايت بعمران.

وقد تم االيداع القانوني باملحكمة 

 29 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

يوليو 222 تحت عدس رقم  5 795.                                      

648 P

ائتمانية كونفيسكو ش م م

مستشار قانوني وأيائي

محاسب معتمد من طرف الدولة

       الهاتف: 55-40-59-22-05

www-fiduciaire-confisco. ma

 DAR ATTIKA
SARL

سار الثقة ش م م 
السجل التجاري عدس 27 .227

حل مسبق للشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 22 في  املؤرخ  للشركة  االستثنائي 
بمقرها  واملنعقد  نوفم22 222 

االأتماعي تقرر ما يلي: 
السيدة فاطمة  قبول استقالة   

عويس  وإبرائها اإلبراء التام.
مسبقة  بصفة  الشركة  -حل 

موانها.
عويس   فاطمة  السيدة  تعيين 
كمصفية للشركة    ، مسي2ة الشركة 
هدا  في  الصالحيات  كافة  ومنحها 

الصدس.
كمقر  االأتماعي  املقر  تعيين   -

لتصفية الشركة.

للمحضرين  القانوني  اإليداع  تم 
بالبيضاء  التجارية  بالـمحكمة 
رقم  تحت  سيسم22 222   7 بتاريخ 
                                                           .823424

مقتطف وبيان 

649 P

 CENTRE  DE VISITE
  TECHNIQUE  AMGHAR

 SARL
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 AU CAPITAL DE : 1.000 000.00

DIRHAMS
 SIEGE SOCIAL : KM  13       
  ROUTE  MOULAY  THAMI

  CASABLANCA
شركة ذات مسؤولية محدوسة 

مغربي  لحسن  امغار  السيد 
  968 بتاريخ  املزساس  الجنسية 
2 ع س  الساكن ب تعاونية صوفاكا 
ش البيضاء.   / ع   27 شقة   23 ط   6
رقم الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.BK4625 

مغربي  الحسن  متوكل  السيد 

  942 بتاريخ  املزساس  الجنسية 

الكنيسة   زنقة     5 ب   الساكن 

تريفيس  فرنسا  لوبلسيس     77442

رقم الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.  J816486

حل الشركة.

العام   الجمع  محضر   بمقت�سى 

مارس5 22    2 بتاريخ  االستتنائي 

مسؤولية  ذات  الشركة  حل  تقرر 

, وعنوانها مقرها االأتماعي  محدوسة 

تهامي  موالي  طريق    3 كيلومت2 

راسمالها  مبلغ  الدارالبيضاء 

في  التقييد  رقم  سرهم    222222

السجل التجاري 5 3265.

  3 كيلومت2  ب  التصفية  مقر 

طريق موالي تهامي الدارالبيضاء.

وعين :  السيد امغار لحسن القائم  

باعمال  التصفية   .
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  التجارية بالدار  

أبريل 5 22  تحت رقم  57249.
650 P

COCHIA ELECTRO
  شركة ذات املسؤولية املحدوسة

)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي. عمارة 
K97 املحل 7 اهل لغالم الدار 

البيضاء املغرب 
رقم التقييد في السجل التجاري 

32 475
حل شركة

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر  نوفم22 222  فاتح  في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدوسة   
  COCHIA ELECTRO SARLAU
مبلغ رأسمالها 52.222 سرهم وعنوان 
مقرها اإلأتماعي . عمارة K97 املحل 
املغرب.  الدارالبيضاء  لغالم  اهل   7
لجموس  الشريك  قرار   : ل  نتيجة   -

الشركة منذ سنوات.
 K97 وحدس مقر التصفية : عمارة
الدارالبيضاء  لغالم  اهل   7 املحل 

املغرب. 
الديناري  صالح  السيد   : وعين 
  52 الساكن  سايدير  مبارك  عنوان, 
محمد  شارع  امين  اقامة    6 شقة 
الدارالبيضاء  مومن  سيدي  زفزاف 

كمصفي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 8 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 
سيسم22 222 تحت رقم 823585.

651 P

شركة «أفريكا إنيرجي 
كونتراكتور»

شركة ذات مسؤولية محدوسة 
رأسمال الشركة: 120.000،00 

سرهم
املقر االأتماعي: الطابق امر�سي 

قسم   مكتب رقم 2 عمارة 
رقم 5 ، زنقة املدينة حي زاهية 

42292 مراكش

التعريف الضريبي: 25244864

العامة  الجمعية  بمقت�سى 

بتاريخ املنعقدة  العاسية   غي2 

 4 أكتوبر 222 قرر الشركاء ما يلي:

-حل الشركة.
-تعيين السيد السيد ريشارس أون 

ميدينا كمصفي للشركة مع تحديد 

صالحياته وواأباته.

- تحيين النظام امسا�سي للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  ااٍليداع 

القانوني لدى كتابة الضبط باملحكمة 

التجارية بمراكش بتاريخ 26 سيسم22 

السجل    32326 رقم  تحت   222 

التجاري رقم 86497.

652 P

COPID MAROC
SARL

تجزئة لعلو زنقة 3 رقم 57  اسباتة 

الدارالبيضاء

إعالن عن إقفال تصفية الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

تصفية  إقفال  عن  اإلستثنائي 

تم  أكتوبر  222   32 الشركة بتاريخ 

تقرير ما يلي :

كوبيد  الشركة  تصفية  إقفال 

املغرب.

مصفي  إ 7  التام  اإلبراء  إعطاء 

الشركة السيد أوباكريم عبد هللا.

لدى   : القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

سيسم22  فاتح  بتاريخ  بالدارالبيضاء 

 222 تحت رقم 822592.

653 P

JADOU CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدوسة 

بمساهم وحيد 

برأس مال :  2.222,22    سرهم
املكتب الرئي�سي: 2  شارع ص22ي 

بوأمعة الطابق امول الشقة  6 - 

الدار البيضاء

RC 397707 :)الدار البيضاء( 

حل الشركة

خاص  عقد  شروط  بموأب 

بتاريخ 29 أكتوبر  222، يقر املساهم 

الوحيد بتحقيق:

-1 قرار حل الشركة مبكًرا.

-2 تسمية املصفي بشخص السيد 

للبطاقة  الحامل  هللا  عبد  أبلوح 

.BH93523 الوطنية رقم

-3 تحديد مقر التصفية: 2  شارع 

ص22ي بوأمعة الطابق امول - الشقة 

رقم 6 - الدار البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 6 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سيسم22 222 برقم 66 823.

654 P

  3AH IMPORT EXPORT
 SARL AU

شركة محدوسة املسؤولية 

ذات الشريك الواحد

رأسمالها :  22.222,22   سرهم

املقر االأتماعي : أميلة 5 شارع 

22  رقم 24 قرية الجماعة، 

الدارالبيضاء

R.C : 120621

تصفية الشركة
بموأب عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء 

بتاريخ 29 أكتوبر 222، قرر 

 3AH الشريك الواحد لشركة

 IMPORT EXPORT  SARL AU

شركة محدوسة املسؤولية ذات 

الشريك الواحد ما يلي :

-تصفية الشركة.

تعيين السيد عبا ي  -قرر الشركاء 

أحمد للقيام بالتصفية.

 5 أميلة   : هو  التصفية  -مقر 

الجماعة،  قرية   24 رقم    22 شارع 

الدار البيضاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

25 نوفم22 222   تحت  بالبيضاء في 

عدس 859 82.

655 P

 SOCIETE CERIPHARM
SARL AU

شركة محدوسة املسؤولية
 ذات الشريك الواحد

رأسمالها :    22.222,22      سرهم
املقر االأتماعي : 7 زنقة ابو فارس بن 
حمدان مرس سلطان، الدارالبيضاء

R.C :109023
تصفية الشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بموأب 
أكتوبر 222،   22 بتاريخ  بالبيضاء 
لشركة  الواحد  الشريك  قرر 
 SOCIETE CERIPHARM SARL
شركة محدوسة املسؤولية ذات   AU

الشريك الواحد ما يلي :
-تصفية الشركة.

السيد   تعيين  الشركاء  -قرر 
املسناوي الثهامي للقيام بالتصفية.

ابو  زنقة   7  : هو  التصفية  -مقر 
سلطان،  مرس  حمدان  بن  فارس 

الدارالبيضاء.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت  سيسم22 222    6 في  بالبيضاء 

عدس 823252.
656 P

NCM AUDIT CONSULTING
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة
 وذات الشريك الوحيد

 في طور التصفية
رقم التقيد في السجل التجاري 

342553
حل الشركة

الشريك  قرار  بمقت�سى 
يونيو  222    6 في  املؤرخ  الوحيد 
 NCM AUDIT شركة  حل  تقرر 
CONSULTING SARL AUمبلغ 
وعنوان  سرهم   82222 راسمالها 
 3 مقرها اإلأتماعي هو حي السالمة 
الطابق  الرقم     E بلوك   3 مجموعة 
لعدم  نتيجة  الدارالبيضاء  السفلي 

وأوس أي نشاط تجاري.
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حدس مقر التصفية بحي السالمة 

3 مجموعة 3 بلوك E الرقم   الطابق 

السفلي الدارالبيضاء.

مجتهد  محمد  السيد  تعيين  وتم 

كمصفي للشركة.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالدارالبيضاء   التجارية 

 7  يناير 9 22   تحت رقم 689449.

657 P

AVANTECH MOTION

S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

رأسمالها : 22.222  سهم

مقرها اإلأتماعي : عمارة 32 شقة 

8 زنقة موالي أحمد لوكيلي حسان 

الرباط

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة لشريك واحد

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 

وضع  تم  نوفم22  222،    5 بتاريخ 

ذات  لشركة  امسا�سي  القانون 

تحت  وذلك  املحدوة،  املسؤولية 

املعطيات التالية :

 AVANTECH  : التسمية 

.MOTION S.A.R.L

بشكل  الشركة  هدف   : الهدف 

مباشر أو غي2 مباشر، إما لنفسها، أو 

للمشاركة، أو لطرف ثالث، في املغرب 

وفي أميع البلدان.

اإلشارات  أنظمة  وصيانة  تركيب 

والسكك الحديدية.

السكك  معدات  أميع  صيانة 

الحديدية.

إسارة مشروع.

الهندسة املدنية وأعمال الطرق.

أعمال املياف الضوئية.

وسارسة  وتنفيذ  وتوأيه  مراقبة 

ومتابعة أي أعمال بنية تحتية تتعلق 

بالهندسة املدنية.

ومراقبة وتنسيق املشاريع املتعلقة 

بهدف الشركة.

العداسات  أميع  وتشغيل  إنشاء 

والوكاالت والفروع واملخازن التجارية.

غي2  أو  املباشرة  املشاركة 

 املباشرة للشركة في أميع الشركات 

أو الشركات التي تم إنشاؤها أو التي 

ال سيما عن طريق  إنشاؤها،  سيتم 

مساهمة أو  أديدة  شركات   إنشاء 

 أو رعاية أو اشت2اكات أو شراء أو أوراق 

مالية أو حقوق إأتماعية أو عمليات 

في  أمعيات  أو  تحالفات  أو  اندماج 

مشاركة.

العمليات  أميع  عامة  وبصفة 

التي لها ارتباط مباشر أو غي2 مباشر 

والتي  أعاله  املبينة  الغايات  بإحدى 

تنمية  عل7  تساعد  أن  شأنها  من 

الشركة.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

شقة   32 عمارة   : املقر اإلأتماعي 

زنقة موالي أحمد لوكيلي حسان   8

الرباط.

راس املال : 22.222  سرهم موزع 

حصة  كل  قيمة  حصة    222 عل7 

وأسندت  كلها  حررت  سرهم    22

للشركاء كالتا ي :

 STE. TECHRAIL MAROC

SARL  522 حصة.
 STE. AVANZIT

 TECHNOLOGIE MAROC SA

522 حصة.
املجموع : 222  حصة.

ناوي  علي  السيد  عين   : التسيي2 

مسي2ا للشركة ملدة غي2 محدوسة.

السنة اإلأتماعية : من فاتح يناير 

إ 7  3 سيسم22 إن أول سنة إأتماعية 

سوف تنتهي يوم  3 سيسم22   222.

لتكوين اإلحتياطي   %  5  : امرباح 

القانوني والباقي يوزع عل7 الشركاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بالرباط، 

رقم  تحت  سيسم22  222   8 بتاريخ 

التجاري  السجل  )رقم    22398

.( 56435
بمثابة مقتطف وبيان

املسي2

658 P

ANGLE TECH

SARL AU

ش.م.م

الرأسمال اإلأتماعي : 22.222  

سرهم

املقر اإلأتماعي : شقة رقم 5 ، 

إقامة صفاء 4 عمارة 4 حصاين سال

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 

4  أكتوبر  222 قررالشريك  بتاريخ 

 ANGLE TECH لشركة  الوحيد 

SARL AU ما يلي :

 ANGLE تغيي2 تسمية الشركة من

 THE BOSS 7 إ  TECH SARL. AU

.OF PROG SARL .AU

من  للشركة  التجاري  املقر  نقل 

شقة رقم 5 ، إقامة صفاء 4 عمارة 

4 حصاين سال، إ 7 بلوك 52 رقم 6 

اليوسفية الغربية الرباط.

تغيي2 نشاط الشركة :

بإضافة امنشطة التالية :

موظفين وموظفات )اإلستقبال(.

أعمال الحفر والبنية التحتية.

النقل اللوأستيكي.

تنظيم امحداث.

التهئية.

السيد  الشركة  مسي2  استقالة 

السيدة   وتسمية  أيوب  مشموم 

للبطاقة   الحاملة  مشموم  خولة 

كمسي2ة   AD 5 922 رقم  الوطنية 

غي2 مساهمة للشركة.

قد تم اإليداع القانوني بالسجل 

اإلبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 

تحت  سيسم22  222   9 بتاريخ  بسال 

رقم 37956.

659 P

MACHALI
SARL

شركة مشا ي

تحويل املقر اإلأتماعي لشركة 
مشا ي

العام   للجمع  قرار  بمقت�سى 

للشركاء بتاريخ 26 أبريل  222، تقرر 

ابتداء من تاريخ 3 ماي  222 ما يلي :

نقل املقر اإلأتماعي لشركة مشا ي 

من  املسؤولية(  محدوسة  )شركة 

رقم  بالدارالبيضاء  الكائن  العنوان 

24 زنقة مصطفى املعاني إ 7 العنوان 

الجديد الكائن باملحمدية بقعة رقم 

املنطقة الصناعية زناتة أماعة   94

عين حروسة.

القانون  من   4 املاسة  تعديل 

امسا�سي لشركة مشا ي.

بموأب القانون امسا�سي املعدل 

تم  ماي  222،   6 بتاريخ  واملسجل 

مشا ي  لشركة  اإلأتماعي  املقر  نقل 

إ 7  املسؤولية(  محدوسة  )شركة 

باملحمدية  الكائن  الجديد  العنوان 

الصناعية  املنطقة   94 رقم  بقعة 

زناتة أماعة عين حروسة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة اإلبتدائية للمحمدية بتاريخ 

27 يوليو  222.
من أأل امللخص واإلشارة

660 P

CAFE 5 EME GENERATION
SARL

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد  نوفم22  222،    6 بتمارة بتاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدوسة.
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 CAFE 5 EME  : التسمية 

.GENERATION SARL

الهدف اإلأتماعي :

تسيي2 وإسارة املقاهي.

رأسمال الشركة : 22222  سرهم 

فئة  من  حصة    222 إ 7  مقسمة 

22  سرهم للحصة الواحدة.

السيدة أيهان ستاني 522 حصة.

 522 السيد عبد العا ي الوطا�سي 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 7   : السنة املالية 

 3 سيسم22 من كل سنة ما عدا السنة 

امو 7 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر : تجزئة 24 هكتار العمارة 4 

شارع موالي علي الشريف تمارة.

املسي2ة : السيدة أيهان ستاني.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

. 34879

661 P

GAMERS OF MOROCCO
شركة محدوة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

الرأسمال اإلأتماعي : 62.222.22 

سرهم

املقر اإلأتماعي : رقم 258 زنقة 

مصطفى املعاني طابق 3 مكتب رقم 

9 الدارالبيضاء 

س.ت : 352725

اتصفية املسبقة للشركة 
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

نوفم22   32 يوم  واملؤرخ  للشركة 

 222 تقرر ما يلي :

التصفية املسبقة للشركة ابتداء 

من هذا التاريخ.

الدا�سي  سلمى  السيدة  قبول 

وتخويلها  للشركة  مصفية  بصفتها 

بعملية  للقيام  الصالحيات  أميع 

التصفية.

التصفية   لهذه  اإلأتماعي  املقر 
مصطفى  زنقة   258 رقم   : في  حدس 
 9 رقم  مكتب   3 طابق  املعاني 

الدارالبيضاء .
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحكمة  الضبط 
سيسم22    4 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

 222، تحت رقم 824392.
662 P

 KHAKAM
تأسيس شركـة

شركـة محدوسة املسؤولية 
ذات شريك وحيد 

رأسمالها 22.222.22   سرهم
املقر االأتماعي: تجزئة ناسية، رقم 

2، الشقة رقم 3، الطابق الثاني، حي 
السالم، الجديدة. 

 رقم التقييد في السجل التجاري:
 8837

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
بتاريخ  مسجل  نون22  222،    6
القانون  إعداس  تم  نون22  222   22
امسا�سي لشركة محدوسة املسؤولية 

باملميزات التالية :
محدوسة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية ذات شريك وحيد. 
« KHAKAM» : تسمية الشركة
غـرض الشركة : تربية الدواأن.

انتاج و تسويق الدواأن والبيض.
استي2اس - تصدير..

تجزئة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
ناسية، رقم 2، الشقة رقم 3، الطابق 

الثاني، حي السالم، الجديدة. 
املبلغ محدس في   : رأسمال الشركة 
22.222.22  سرهم مقسم إ 7 222    
  22.22 بقيمة  اأتماعية  حصة 
اسم  في  الواحدة  للحصة  سرهم 

الشريك الوحيد :
  222  : خيا ي  كمال  السيد   -

حصة اأتماعية.
ويسي2ها  الشركة  يدير   : التسيي2 
ملدة غي2 محدوسة السيد كمال خيا ي 
للتعريف  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.HH 62247 رقم

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
سأن22  222   23 بتاريخ  بالجديدة 

تحت رقم 27224.
خالصة وبيان

1 C

 STE UNIVERS
AROMATIQUE

 SARL AU
العنوان : مستوطنة لدى   

   TARGETUP CONSULTING SARL
الشقة 2 عمارة رقم 6 تجزئة اسماء. 

بني مالل
رقم التقييد بالسجل التجاري :

 2 25
بتاريخ        عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات  شركة   تم انشاء   2/11/2021
الشريك  سات  املحدوسة   املسؤولية 

الوحيد تحمل  الخصائص التالية :
 STE UNIVERS  : التسمية 

.AROMATIQUE SARL AU
لدى    مستوطنة  يقع   : العنوان 
   TARGETUP CONSULTING SARL
الشقة 2 عمارة رقم 6 تجزئة اسماء. 

بني مالل.
رأس املــال : 22222  سرهم 

الغرض : تصنيع الزيوت والدهون 
النباتية و الحيوانية.

السنة املـالية : السنة امليالسية
مدة الشركة : 99 سنة.

املسي2 : حيداش محمد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم     تحت  مالل   بني  االبتدائية 

276  تاريخ  5  نوفم22  222.
2 C

 STE BOUAISS IMPORT
EXPORT
SARL AU

شركـــــــــــــــة ذات املسؤوليــــــــــــــة 
املحدوسة بشريـــــــــــك واحـــــــــــــد 

رأسمالهــــــــا 22.222,22  سرهـــــم
- مقرها االأتماعي: شـــارع املرينييـــــن 
رقـــــم 39 – ترأيســـت/ الحسيمـــــة 

عقــــــــــد التأ سيــــــــــس

عرفــــي  عقـــــد  ملقتضيـــــات  طبقــــا 

املــــؤرخ فــــي: 01/12/2021 بتطـــوان، 

امساســـي  القانـــون  تأسيـــــس  تـــــم 

املحـــدوسة  املسؤوليـــة  ذات  لشركـــة 

بشريـــك واحـــد باملواصفـــات التاليــــة:

 STE BOUAISS : تسميــة الشركـــــة

 IMPORT – EXPORT  SARLAU

الشركـــة  الشركـــة:  أغــراض   -

تأسســـت لألغـــراض التاليـــة :

بـــــزار مـــــن عناصـــــر منزليـــــة ال يزيـــــد 

عــــن شخصيــــن

أو  )تاأر  والتصديـــــر  االستيـــــراس 

وسيط أساء(

وبشكــل عــام العمليــات التجاريـة 

امغــراض  بأحــد  املرتبطــة  املاليــة 

املذكــورة.

 - املقر االأتماعي: شـــارع املرينييـــــن 

رقـــــم 39 – ترأيســـت/ الحسيمـــــة

تحــــدس  لقــــد  الرأسمــــــــــــال:    -

قــــدره  مبلـــغ  فــــي  الشركــــة  رأسمــــال 

إ 7  مقســـم   سرهــــــم   100.000،00  :

سرهـــم    22 فئـــة  مــــن  حصـــة    222

لكـــل حصـــة مفوتـــة كـــما يلـــي: 

يصـــل  بوعيـــــس  رشيـــــد  السيـــد: 

الـــى  حصة مرقمـــة مـــن      222 ا 7 

. 222

الشركــــــة  مــــــدة  حــــــدست   : -املـــــدة 

تاريــــخ  مــــــن  ابتـــــــداء  سنـــــــة   99 فــــــي 

تأسيسهــــــا.
امول  يبـــدأ  املحاسبي:  العام   -

الواحــد  فـــي  وينتهــي  ينايـــر  شهـــر  مـــن 

والثالثيــن مــن شهــر سأنبـــر.

أسنـــدت  لقـــد   : التسييــــــــــــر   -

صالحيــــة تسييــــر الشركـــة إلـــى السيـــــد: 

رشيـــــــد بوعيـــــــس.

كمسيـــرواحـــد ملــــدة غيـــــــر محـــــــدسة.         

لـــدى  القانونـــي  اإليـــداع  تـــم   -

كتابـــة الضبـــط باملحكمـــة االبتدائيـــة 

 01/12/2021 بتاريـــخ:  بت2كيســـت 
التجــاري  بالسجــل  الشركـــة  وتقييــد 

تحــت رقـــم: 96
مقتطـــف مـــن أأـــل البيـــان والنشـــر

3 C
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KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

THIRD-PARTY LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تغيي2 تسمية الشركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen  85

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

THIRD-PARTY LOGISTICS شركة 
ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها االأتماعي مركز 
االنشطة عكاشة، عين السبع مخزن 

رقم 3 و 4 - 22222 الدارالبيضاء 
املغرب.

تغيي2 تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

486275
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيي2  نون22  222    2 املؤرخ في 
 THIRD-PARTY» تسمية الشركة من
 THIRD-PARTY» إ 7   »  LOGISTICS

. «LOGISTICS PROVIDER
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 937 82.
 I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

SAKR NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25222، خريبكة 
املغرب

SAKR NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي كراج، رقم 

492 حي اممل - 25222 خريبكة 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3627

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت  نون22  222    2 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
الخيار  نجاة  )ة(  السيد  تفويت 
922 حصة اأتماعية من أصل 922 
حصة لفائدة السيد )ة( لكبي2 صباني 

بتاريخ 2  نون22  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
22 سأن22  االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

 222 تحت رقم  58.
2I

«INSTITUT REDOUANE - COIFF» شركة

 INSTITUT» شركة
»REDOUANE - COIFF

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 INSTITUT REDOUANE -» شركة
«COIFF

رقم 3 9، زنقة الشهداء، الطابق 
الثالث شقق 2  و    حي الحسني ، 

63322، بركان اململكة املغربية
 INSTITUT REDOUANE» شركة
COIFF -» شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 3 9، 
زنقة الشهداء، الطابق الثالث شقق 
2  و    حي الحسني - 63322 بركان 

اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8 73

 22 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  يونيو  222 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 
 INSTITUT REDOUANE -»

.«COIFF

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 
مدرسة للحالقة.

عنوان املقر االأتماعي : رقم 3 9، 
الطابق الثالث شقق  زنقة الشهداء، 
2  و    حي الحسني - 63322 بركان 

اململكة املغربية.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 CIN n°( السيد رضوان بولفراح 
حصة بقيمة   FA 39862( :  .222

22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 CIN n°( السيد رضوان بولفراح 
زنقة  رقم  ،  FA 39862( عنوانه)ا( 
بركان اململكة   63322 تازة حي ملوية 

املغربية.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
 CIN n°( السيد رضوان بولفراح 
زنقة  رقم  ،  FA 39862( عنوانه)ا( 
بركان اململكة   63322 تازة حي ملوية 

املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22  بتاريخ  2  ب22كان  االبتدائية 

 222 تحت رقم 690/2021.
3I

IDRISSIDES INVEST CONSEIL

WEC2 «ويك2«
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

IDRISSIDES INVEST CONSEIL
62 تجزئة الضاوي   - املحاميد 

- مراكش مراكش، 42222، 
MARRAKECH MAROC

WEC2 «ويك2» شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

 60-A و عنوان مقرها االأتماعي رقم
تجزئة حسنية 2 زنقة سوريا - أليز- 

مراكش - 42222 مراكش .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.  4 77

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 25 أكتوبر  222 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من «شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة» إ 7 «شركة 

ذات مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32224 .

4I

SOCIETE FIDUL MAJ CONSULTING

 STE BENDIOURI شركة 
AGRICULTURE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUL MAJ

CONSULTING

شارع موالي احفيظ ميسور ، 

33252، ميسور املغرب

 STE BENDIOURI شركة 

AGRICULTURE SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي حي ملوية 

أوطاط الحاج - 33322 أوطاط 

الحاج املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 955

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  يونيو  222     

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

 STE BENDIOURI AGRICULTURE

. SARL AU
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غرض الشركة بإيجاز : * استغالل 
املجال الغابوي + بيع الخضر بالجملة 
املياه  قنوات  وإصالح  تركيب   +
الصالحة للشرب والسقي بالتنقيط..
عنوان املقر االأتماعي : حي ملوية 
أوطاط   33322  - الحاج  أوطاط 

الحاج املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : السيد بنديوري رضوان 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بنديوري رضوان عنوانه)ا( 
 33322 الحاج  أوطاط  ملوية  حي 

أوطاط الحاج املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد بنديوري رضوان عنوانه)ا( 
 33322 الحاج  أوطاط  ملوية  حي 

اوطاط الحاج املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو    6 بتاريخ  ببوملان  االبتدائية 

 222 تحت رقم 117/2021.
5I

CAJF CO

OUAGAR CARBURANT
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

CAJF CO
 Rue Ait Ourir ، 20000، 23

casablanca maroc
OUAGAR CARBURANT شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي 229  

شارع ابوبكلر القاسري رقم 4 سيدي 
معروف - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7 957

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  أكتوبر  222   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

الحسين وكاري  )ة(  تفويت السيد 
أصل  من  اأتماعية  حصة   3.333
)ة(  السيد  لفائدة  حصة    2.222
أكتوبر   22 بتاريخ  وكاري  ابراهيم 

.222 
وكاري  احمد  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اأتماعية  حصة   222
)ة(  السيد  لفائدة  حصة    2.222
أكتوبر   22 بتاريخ  وكاري  ابراهيم 

.222 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
  6 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 822552.
6I

MON COMPTABLE SARL

 EL AMAL DE NEGOCE ET
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

 EL AMAL DE NEGOCE ET
TRAVAUX شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي 5  زنقة 

أمال الدين االفغاني الطابق االول 
شقة 3 - 62222 وأدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38433

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   25
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 EL AMAL DE NEGOCE ET

.TRAVAUX

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واالشغال املختلفة - االستي2اس 

والتصدير - التجارة.
زنقة    5  : عنوان املقر االأتماعي 
أمال الدين االفغاني الطابق االول 

شقة 3 - 62222 وأدة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : محمد  بوخريس  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد بوخريس عنوانه)ا( 

شارع محمد الخامس تجزئة البستان 
3 رثم او537 62222 وأدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد محمد بوخريس عنوانه)ا( 

شارع محمد الخامس تجزئة البستان 
3 رثم او537 62222 وأدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   26 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

 222 تحت رقم  426.

7I

SOCITE NACIOM TRAVAUX

 SOCIETE NACIOM

TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

SOCITE NACIOM TRAVAUX

الطريق الوطنية رقم 2 شقة الطابق 

الثاني امزورن اقليم الحسيمة، 

3222، الحسيمة املغرب

 SOCIETE NACIOM TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي الطريق 

الوطنية رقم 2 شقة الطابق الثاني 

امزورن الحسيمة 32222 الحسيمة 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3 9 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  نون22  222  في  2  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

الحق  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

حصة اأتماعية من   522 بنصديق 

)ة(  حصة لفائدة السيد   522 أصل 

عمر ناصري بتاريخ  2 نون22  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالحسيمة بتاريخ 32 نون22 

 222 تحت رقم 729.

8I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

3A PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 bd abdelmoumen  85

 walili parc 3eme etg N°11

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

3A PROMO شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي إقامة 

الفتح، 7 2 شارع ابراهيم 

الروساني الطابق   رقم 3 - 22222 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

523927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   29

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 3A  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROMO

تشييد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املباني السكنية وغي2 السكنية.
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 : االأتماعي  املقر  عنوان 
ابراهيم  شارع   2 7 الفتح،  إقامة 
 22222  -  3 رقم  الروساني الطابق   

الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد اناس الشاوي : 252 حصة 

بقيمة 25.222 سرهم للحصة .
 : الغفور  عبد  ابوالفرج  السيد 
سرهم   25.222 بقيمة  حصة   252

للحصة .
 252  : الشاوي  محمد  السيد 
حصة بقيمة 25.222 سرهم للحصة .
 : الدين  شرف  ابوالفرج  السيد 
سرهم   25.222 بقيمة  حصة   252

للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الشاوي  اناس  السيد 
4  تجزئة الهالل سيدي بنور 24352 

سيدي بنور املغرب.
الغفور  عبد  ابوالفرج  السيد 
الحطاب  الفقيه  زنقة   9 عنوانه)ا( 
الجديدة   24222 النخيل  تجزئة 

املغرب.
عنوانه)ا(  الشاوي  محمد  السيد 
4  تجزئة الهالل سيدي بنور 24352 

سيدي بنور املغرب.
الدين  شرف  ابوالفرج  السيد 
 28 الصنوبررقم  تجزئة  عنوانه)ا( 

اإلزسهار 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  الشاوي  محمد  السيد 
4  تجزئة الهالل سيدي بنور 24352 

سيدي بنور املغرب
الدين  شرف  ابوالفرج  السيد 
 28 الصنوبررقم  تجزئة  عنوانه)ا( 

اإلزسهار 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 822328.

9I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

DOUBLE Z TRANS
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

 GROUPE MANAGEMENT DE
COMPETENCE

 Route De Larache Immeuble
 BOUAABID 1er Étage Numéro
 1 Route De Larache Immeuble
 BOUAABID 1er Étage Numéro
1، 92150، Ksar el kebir maroc
DOUBLE Z TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االأتماعي املدينة 
الحديدة تمنصورت شطر 8 بقعة 

رقم 95  ل بالطابق السفلي أماعة 
حربيل - 42322 مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  5497
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت  نون22  222    2 في  املؤرخ 
نشاط  إ 7  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
التجارية  تسيي2العمليات   -

والفندقية والسياحية. 
النواسي  لجميع  التسيي2الحر   -
الفناسق  أنواع  وأميع  السياحية 
وسور الضيافة أو الرياض ، واملطاعم 
، واملقاهي ، ومركز التخييم ، والنزل ، 

واملوتيالت..
نشاط مطعم تقليدي وحديث   -

يعتمد عل7 املنتجات الطبيعية.
طابع  ذات  تظاهرات  تنظيم   -

ثقافي.
- تموين الحفالت.

ذات  املشاريع  وتنفيذ  إعداس   -
طابع سياحي.

- تقديم الخدمات.
- تنظيم الرحالت..

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن22  بتاريخ  2  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 7 35 .
 2I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

NELYA نيليا
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

85  شارع زرقطوني اقامة 

الزرقطوني الطابق الساسس ، 

22 22، الدار البيضاء املغرب

نيليا NELYA شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي  3  

شارع انفا إقامة أزور مكتب    ب - 

22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

524255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    9

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

نيليا   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NELYA

غرض الشركة بإيجاز : • 

تنظيم التضاهرات و العروض ساخل 

و خارج املغرب 

التظاهرات  مواكبة  و  إنجاز   •

التجارية، الفنية و تيهئ املشاريع

• تأطي2، تنظيم و إحياء اللقاءات، 

املتعلقة  امحداث  و  الندوات 

باملقاوالت و املعارض

املشورة،  تقديم  االتصال،   •

التمثيل  اإلنعاش،  التسويق، 

التجاري في أميع املجاالت

تجهيز  و  االتجار  و  االستي2اس   •

املتعلقة  املعدات  أميع  صيانة  و 

بالتواصل بدون حصر

• تصميم و انجاز أميع العمليات 
و الركائز املتعلقة بالتواصل و اإلشهار

• انجاز امشغال املتعلقة بالنشر و 
املنشورات و امللصقات و الصحافة 

الداخلية و الحدث
• تمثيل أميع العالمات التجارية 

املحلية و امأنبية
  3  : االأتماعي  املقر  عنوان 
 - شارع انفا إقامة أزور مكتب    ب 

22222 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة    22  : بناني  السيد سعد 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بناني  سعد  السيد 
بوسكورة  ماللك  اوالس  الشراقة  حي 
البيضاء  الدار   22222 النواصر 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  بناني  سعد  السيد 
بوسكورة  ماللك  اوالس  الشراقة  حي 
البيضاء  الدار   22222 النواصر 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 822549.
  I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

ورشة نيكشا
إعالن متعدس القرارات

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
85  شارع زرقطوني اقامة 

الزرقطوني الطابق الساسس ، 
22 22، الدار البيضاء املغرب

ورشة نيكشا «شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االأتماعي:  3 ، 
شارع أنفا، إقامة أزور، مكتب 

رقم    ب - 22222 الدار البيضاء 
املغرب.
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«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.4   2

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في  2 أكتوبر  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 

إضافة الفقرة التالية إ 7 البند   •

اإلعالن  يجب  االأتماعي(:  )املقر   4

مسبًقا عن تغيي2 الطريقة التي تمارس 

أونقل الشركة من مكان  املهنة،  بها 

املمارسة أو املقر االأتماعي للشركة 

وكذلك أي تغيي2   ، بلدية أخرى  إ 7 

في اسم املهندس املعماري للمجلس 

الوطني لنقابة املهندسين املعماريين 

ولإلسارة التي تصحح تلقائًيا الت2خيص 

امو ي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي ينص عل7 مايلي: 

• إضافة إشارة إ 7 البند 4 «املقر 

االأتماعي»

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 93 822.

 2I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

FNIDEQ CAR
إعالن متعدس القرارات

 EL FRKACHI ZAKARIAA

()CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين تجزئة االمي2ة 

الطابق االول رقم 22،الفنيدق ، 

22 93، الفنيدق املغرب

FNIDEQ CAR «شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة»

وعنوان مقرها االأتماعي: تجزئة 

االمي2ة شارع عالل بن عبد هللا اقامة 

الريف رقم 98 الطابق الثالث شقة 

رقم 25 - 22 93 الفنيدق املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.23777

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في  2 أكتوبر  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل7  ينص  الذي  رقم  2:  قرار 

مايلي: املوافقة عل7 تفويت 52 حصة 

للسيدة.ناسية بوحاب لفائدة السيد.

عبد املنعم الرغوت.

عل7  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 

الشكل  تغيي2  عل7  املوافقة  مايلي: 

ذات  شركة  من  للشركة  القانوني 

ذات  شركة  ا 7  محدوسة  مسؤولية 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عل7  ينص  الذي   :23 رقم  قرار 

االسا�سي  القانون  تعديل  مايلي: 

التعديالت  باسخال  وذلك  للشركة 

يقتضيه  ملا  ووفقا  الذكر  السالفة 

القانون. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم  2: الذي ينص عل7 مايلي: 

 ، السابقة  القرارات  العتماس  نتيجة 

 (- قرر الجمع العام تعديل املاسة  2 

Forme( من النظام االسا�سي للشركة 

التالية:  بالصيغة  أصبحت  والتي 

FNIDEQ CAR SARL AU ، أصبحت 

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك. 

ينص  الذي   :27 و   26 رقم  بند 

بين  امسهم  تحويل  بعد  مايلي:  عل7 

املال  رأس  توزيع  يتم   ، الشركاء 

عبد املنعم  بالكامل في أيدي السيد. 

 ، التحويل  لهذا  ونتيجة  الرغوت، 

من   7 و   6 املاستين  استبدال  سيتم 

بامحكام  تلقائًيا  امسا�سي  النظام 

التالية :

• السيد.عبد املنعم الرغوت بمبلغ 

مائة آالف سرهم ) 22222.22  ).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22    7 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

 222 تحت رقم 6944.

 3I

STRADA BETON
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

الهدى لالستشارة ش م م
رقم  7 شقة 9 شارع الزرقطوني 
املدينة الجديدة فاس ، 32222، 

فاس املغرب
STRADA BETON شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 

موالي رشيد طريق صفرو مكاتب 
صفاء الطابق الخامس مكتب 32 - 

32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72 25
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  شتن22  222   22
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STRADA BETON
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مايتعلق  وكل  معامالت  مختلفة، 

بالهدف االأتماعي..
شارع   : االأتماعي  املقر  عنوان 
مكاتب  صفرو  طريق  رشيد  موالي 
 -  32 الطابق الخامس مكتب  صفاء 

32222 فاس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 522  : العبيد  لطيفة  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيد سميعي سعيد : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة لطيفة العبيد عنوانه)ا( 
 32222 تجزئة العن22ة  س3   52 رقم 

فاس املغرب.

عنوانه)ا(  سعيد  سميعي  السيد 

ميالنو ايطاليا 32222 ميالنو ايطاليا.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة لطيفة العبيد عنوانه)ا( 

 32222 تجزئة العن22ة  س3   52 رقم 

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   25 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم  492.

 4I

COMPTABLE AGREE

PARAPRO

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

COMPTABLE AGREE

زاوية شارع اللة ياقوت و زنقة 

ألعرعار الطابق 4 ألرقم    ، مرس 

السلطان الدار ألبيضاء ، 22226، 

ألبيضاء أملغرب

PARAPRO شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 56 شارع 

موالي يوسف الطابق 4 رقم 9  - 

22222 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.327289

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  أكتوبر  222   24 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

العلمي  وئام  )ة(  السيد  تفويت 

من  اأتماعية  حصة   522 اطربقي 

السيد  لفائدة  حصة    .222 أصل 

نون22  عاسل السامري بتاريخ  2  )ة( 

.222 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 382 82.

 5I
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SOCITE NACIOM TRAVAUX

 SOCIETE NACIOM
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االأتماعي للشركة

SOCITE NACIOM TRAVAUX
الطريق الوطنية رقم 2 شقة الطابق 

الثاني امزورن اقليم الحسيمة، 
3222، الحسيمة املغرب

 SOCIETE NACIOM TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي مكان يدع7 
*طريق الخميس* ايت مو�سى وعمر 
امزورن - 32222 الحسيمة املغرب.

تحويل املقر االأتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3 9 
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل  نون22  222  املؤرخ في  2 
من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
الخميس*  *طريق  يدع7  «مكان 
 32222  - ايت مو�سى وعمر امزورن 
«الطريق  إ 7  املغرب»  الحسيمة 
شقة الطابق الثاني   2 الوطنية رقم 
امزورن . - 32222 الحسيمة املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ 32 نون22 

 222 تحت رقم 729.

 6I

CAJF CO

RAHIB
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

CAJF CO
 Rue Ait Ourir ، 20000، 23

casablanca maroc
RAHIB شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي 84 شارع 
موالي اسريس االول - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.227745

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  شتن22  222  في  2  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

تفويت السيد )ة( يوسف خطيب 

  22 حصة اأتماعية من أصل   52

شفيق  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

زرهوني بتاريخ 22 شتن22  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن22  222 تحت رقم 793248.

 7I

fisc orient

ASRI DAR IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

fisc orient

شارع اسريس االك22 عمارة ملنور 

الطابق االول رقم   ، 62222، 

وأدة املغرب

ASRI DAR IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي 95 تجزئة 

بن عدي بن ميمون طريق سيدي 

يحيى - 62222 وأدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3365 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر  أكتوبر  222   26 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدوسة 

مبلغ   ASRI DAR IMMOBILIER

وعنوان  سرهم    2.222 رأسمالها 

بن  تجزئة   95 اإلأتماعي  مقرها 

عدي بن ميمون طريق سيدي يحيى 

 : ل  نتيجة  املغرب  وأدة   62222  -

غياب النشاط .

و حدس مقر التصفية ب 95 تجزئة 

سيدي  طريق  ميمون  بن  عدي  بن 

يحيى - 62222 وأدة املغرب. 

و عين:
و  العسري  ايدر  السيد)ة( 
عنوانه)ا( حي الزيتون تجزئة بن عدي 
وأدة   62222  95 رفم  النيل  زنقة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22    7 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

 222 تحت رقم 3964.

 8I

MAITRE ZOHRA KOSTIT

 STE AMIGOS PROMOCION
SARL

إعالن متعدس القرارات

MAITRE ZOHRA KOSTIT
4 ، شارع باستور، الطابق الثاني 
رقم 27 ، 92222، طنجة املغربي

 STE AMIGOS PROMOCION
SARL «شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة»
وعنوان مقرها االأتماعي: تجزئة 
البحر امبيض املتوسط رقم 52 
الطابق السفلي - - طنجة املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.76793
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 أكتوبر 9 22
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم   : الذي ينص عل7 مايلي: 
هللا  عبد  املرحوم  بوفاة  التصريح 

املحساني بتاريخ 5  غشت 9 22
قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 
التي  االأتماعية  الحصص  تقسيم 
هللا  عبد  املرحوم  ملكية  في  كانت 

املحساني بين الورثة
قرار رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 
تعيين السيد لحسن املحساني مسي2ا 

للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل7  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

في  الشركة  مال  رأس  حدس  مايلي: 

سرهم مقسم إ 7   32.222.222 مبلغ 

قيمتها  اأتماعية  حصة   32.222

-السيدة  22 سرهم ومقسمة كاآلتي: 

فطمة استيتو 2667 حصة - السيدة 

 - حصة   2222 ألول  بن  حبيبة 

  259 املحساني  حنان  السيدة 

  259 املحساني  كريمة  السيدة   -

املحساني  سكينة  السيدة   - حصة 

لحسن  السيد   - حصة    259

السيد   - حصة   25 9 املحساني 

 - حصة   25 9 املحسناني  حمزة 

املحساني  الزهراء  فاطمة  اآلنسية 

اآلنسة آية املحساني   - حصة    259

259  حصة - السيد محمد بن سعد 

6222  حصة 

عل7  ينص  الذي   : 4 رقم  بند 

بنسعاس  محمد  السيد  تعيين  مايلي: 

ن  مسي2ا  املحساني  لحسن  والسيد 

للشركة. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22    9 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

9 22 تحت رقم 7662.

 9I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

AGRI.S اجري س
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

85  شارع زرقطوني اقامة 

الزرقطوني الطابق الساسس ، 

22 22، الدار البيضاء املغرب

اأري س AGRI.S شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي  3  شارع 

انفا إقامة أزور مكتب    ب الدار 

البيضاء - 22222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 



24875 الجريدة الرسميةعدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
523979

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   22
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اأري   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.AGRI.S س
اقتناء   •  : بإيجاز  غرض الشركة 
أو  املباشر  واالستغالل  وتطوير 
امرا�سي  أميع  وتأأي2  املباشر  غي2 
وأميع املمتلكات املخصصة حصرًيا 
املباني  أميع  عام  وبشكل  للزراعة، 
املمتلكات  أميع  وكذلك  الفالحية، 
املنقولة الالزمة لتحقيق هذا الغرض.
• اإلنتاج املباشر وغي2 املباشر وبيع 

أميع املنتجات الزراعية.
• ممارسة أي نشاط زراعي بما في 
ذلك عل7 وأه الخصوص تلك التي 
العام  قانون  من   46 املاسة  تغطيها 

للضرائب.
واالستغالل  والبيع  •الشراء 

املشت2ك وتجميع أي إنتاج زراعي.
منشأة  أي  تجهيز  و  •تشغيل 
مخصصة لتكييف وتعبئة أي منتج 

زراعي. 
شركة  أي  وإسارة  املساهمة   •
بأي  زراعي  استغالل  وأي  زراعية 

شكل من امشكال.
امرا�سي  أميع  وتأأي2  •حيازة 
املباني  أميع  عام  وبشكل  الزراعية 
املمتلكات  وكذلك أميع   ، الفالحية 

املنقولة أو غي2 املنقولة.
  3  : االأتماعي  املقر  عنوان 
ب  شارع انفا إقامة أزور مكتب    
الدار البيضاء - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 522  : اشكوندة  سلوى  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة سلوى اشكوندة عنوانه)ا( 

ابن حازم تجزئة روض االزهر  زنقة 

 3 2 ش  ط    ا  سرج  نسرين  اقامة 

22222 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة سلوى اشكوندة عنوانه)ا( 

ابن حازم تجزئة روض االزهر  زنقة 

 3 2 ش  ط    ا  سرج  نسرين  اقامة 

22222 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 55 822.

22I

D & S COM

AZOWAR VOYAGES
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجريدة 

الرسمية

D & S COM

 BD GRANDE CEINTURE RES

 MOUAHIDINE YOUSSEF 3 M1

 HAY MOHAMMADI ، 20570،

CASABLANCA MAROC

AZOWAR VOYAGES شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

 وعنوان مقرها اإلأتماعي أميلة 5 

الزنقة 72  رقم66 قرية الجماعة - 

2243 الدار البيضاء املغرب.

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إستدراك 

الرسمية عدس 5692 بتاريخ 7  نون22 

.222 

AZOXAR VOYAGES : بدال من

AZOWAR VOYAGES : يقرأ

الباقي بدون تغيي2.

2 I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

S.GREEN س.جرين
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
85  شارع زرقطوني اقامة 

الزرقطوني الطابق الساسس ، 
22 22، الدار البيضاء املغرب

س.أرين S.GREEN شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي  3  

شارع انفا إقامة أزور مكتب    ب - 
22222 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
523977

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   22
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.S.GREEN س.أرين
اقتناء   •  : بإيجاز  غرض الشركة 
أو  املباشر  واالستغالل  وتطوير 
امرا�سي  أميع  وتأأي2  املباشر  غي2 
وأميع املمتلكات املخصصة حصرًيا 
املباني  أميع  عام  وبشكل  للزراعة، 
املمتلكات  أميع  وكذلك  الفالحية، 
املنقولة الالزمة لتحقيق هذا الغرض.
• اإلنتاج املباشر وغي2 املباشر وبيع 

أميع املنتجات الزراعية.
• ممارسة أي نشاط زراعي بما في 
ذلك عل7 وأه الخصوص تلك التي 
العام  قانون  من   46 املاسة  تغطيها 

للضرائب.
واالستغالل  والبيع  •الشراء 

املشت2ك وتجميع أي إنتاج زراعي.

منشأة  أي  تجهيز  و  •تشغيل 
مخصصة لتكييف وتعبئة أي منتج 

زراعي. 
شركة  أي  وإسارة  املساهمة   •
بأي  زراعي  استغالل  وأي  زراعية 

شكل من امشكال.
امرا�سي  أميع  وتأأي2  •حيازة 
املباني  أميع  عام  وبشكل  الزراعية 
املمتلكات  وكذلك أميع   ، الفالحية 

املنقولة أو غي2 املنقولة.
  3  : االأتماعي  املقر  عنوان 
 - شارع انفا إقامة أزور مكتب    ب 

22222 الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد سعد غسا�سي : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  غسا�سي  سعد  السيد 
ابن حازم تجزئة روض االزهر  زنقة 
 3 2 ش  ط    ا  سرج  نسرين  اقامة 

22222 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  غسا�سي  سعد  السيد 
ابن حازم تجزئة روض االزهر  زنقة 
 3 2 ش  ط    ا  سرج  نسرين  اقامة 

22222 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 56 822.

22I

Courtier Direct Assu

Courtier Direct Assu
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

Courtier Direct Assu
32 زنقة امي2ة عائشة مكتب 2 ، 

4222 ، القنيطرة املغرب
Courtier Direct Assu شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
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وعنوان مقرها اإلأتماعي 32 زنقة 

امي2ة عائشة مكتب 2 - 4222  

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

62 23

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداس القانون  غشت  222    7

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Courtier Direct Assu

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصال.

عنوان املقر االأتماعي : 32 زنقة 

امي2ة عائشة مكتب 2 - 4222  

القنيطرة املغرب.

املدة التي تأسست من أألها الشركة 

: 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة: 22.222  

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد عصام بوتقربين : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

السيد فسيل أروم فرسريك : 522 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عصام بوتقربين عنوانه)ا( 

حصين    2 الرقم   2 الفرح  تجزئة 

222   سال املغرب.

فرسريك  أروم  فسيل  السيد 

بوشو  ريمو  زنقة    2 عنوانه)ا( 

78272 بونيي2 سور سين فرنسا.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عصام بوتقربين عنوانه)ا( 

حصين    2 الرقم   2 الفرح  تجزئة 

222   سال املغرب

فرسريك  أروم  فسيل  السيد 

بوشو  ريمو  زنقة    2 عنوانه)ا( 

78272 بونيي2 سور سين فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

غشت  222 تحت رقم 4427.

23I

Recycat

RECYCAT
إعالن متعدس القرارات

Recycat

شارع أنوال مبنى فلوري    مكتب 

رقم 4 ميموزه ، 4222 ، القنيطرة 

املغرب

RECYCAT «شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة»

وعنوان مقرها االأتماعي: شارع 

أنوال مبنى فلوري    مكتب رقم 4 

ميموزه - 4222  القنيطرة املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.62685

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 أكتوبر  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل7  ينص  الذي  رقم  :  قرار 

املسي2ين  صالحيات  تمديد  مايلي: 

السيد  و  هيثم  طانجيموسان  السيد 

الشركة  لتمثيل  عصام  بوتكرابين 

الشبيهة  واملؤسسات  البنوك  امام 

وتعديل النظام امسا�سي وفًقا لذلك.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل7  ينص  الذي   :43 رقم  بند 

مايلي: تعيين املسي2ين و صالحياتهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 22 نون22 

 222 تحت رقم 5272.

24I

BUREAU ESSOUFYANI

BEN HAMD TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE MAROC

BEN HAMD TRANSPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي الحي 

الحجري زنقة 22 الرقم 37 - 72222 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39 77

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   29

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BEN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAMD TRANSPORT

أميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أنواع النقل الوطني والدو ي ملختلف 

الخاص  للحساب  والسلع  البضائع 

وتسويق  بيع   - الغي2  ولحساب 

 ...  - وتصدير مختلف أنواع امسماك 

خدمات متنوعة..

الحي   : االأتماعي  املقر  عنوان 

الحجري زنقة 22 الرقم 37 - 72222 

العيون املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد سعيد ايت الطالب : 222.  

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الطالب  ايت  سعيد  السيد 
الكدية  أماعة  و  سوار  عنوانه)ا( 

البيضاء 2 اوالس تايمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الطالب  ايت  سعيد  السيد 
الكدية  أماعة  و  سوار  عنوانه)ا( 

البيضاء 2 اوالس تايمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22  االبتدائية بالعيون بتاريخ  2 

 222 تحت رقم 3684.

25I

SIMPLCOMPT CONSULTING 

JAOUHARAT ALAAROUSS
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING
 APPT N°2 IMM 12 RESIDENCE

 SINE AV.ALLAL EL FASSI ،
40000، MARRAKECH MAROC

 JAOUHARAT ALAAROUSS
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي محاميد 7 
رقم 745 مراكش - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  9275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  شتن22  222   24
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JAOUHARAT ALAAROUSS
منظم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حفالت.
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محاميد   : عنوان املقر االأتماعي 
7 رقم 745 مراكش - 42222 مراكش 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 : أوهرة  أيت  االله  عبد  السيد 
22  حصة بقيمة 22  سرهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  .-امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
أوهرة  أيت  االله  عبد  السيد 
عنوانه)ا( بلوك 7  رقم 324 محاميد 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
أوهرة  أيت  االله  عبد  السيد 
عنوانه)ا( بلوك 7  رقم 324 محاميد 

مراكش 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   24 التجارية بمراكش بتاريخ 

 222 تحت رقم 72 28 .
26I

 COMPTABLE AGREE : ABDELKADER

ELHAMRIT

ERRADI BLOCS» SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

 COMPTABLE AGREE :
ABDELKADER ELHAMRIT

 BOITE POSTALE 5103 TEMARA
 CENTRE ، 12000، TEMARA

MAROC
ERRADI BLOCS» SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي سوار اوالس 
ه22ي رخوخة صباح الصخي2ات - 
2272  صباح الصخي2ات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 34833
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   24
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ERRADI BLOCS» SARL

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النقل ال22ي والنقل ال22ي للبضائع

مقاول أعمال مختلفة والبناء

التداول.

عنوان املقر االأتماعي : سوار اوالس 

 - الصخي2ات  صباح  رخوخة  ه22ي 

2272  صباح الصخي2ات املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد كريم الرا�سي : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

السيد يونس الرا�سي : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الرا�سي  كريم  السيد 

صباح  رخوخة  ه22ي  اوالس  سوار 

الصخي2ات 2272  صباح الصخي2ات 

املغرب.

عنوانه)ا(  الرا�سي  يونس  السيد 

صباح  رخوخة  ه22ي  اوالس  سوار 

الصخي2ات 2272  صباح الصخي2ات 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  الرا�سي  كريم  السيد 

صباح  رخوخة  ه22ي  اوالس  سوار 

الصخي2ات 2272  صباح الصخي2ات 

املغرب

عنوانه)ا(  الرا�سي  يونس  السيد 

صباح  رخوخة  ه22ي  اوالس  سوار 

الصخي2ات 2272  صباح الصخي2ات 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   23 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

 222 تحت رقم 2342.

27I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

GUODI BENE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25222، خريبكة 

املغرب

GUODI BENE شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي السفلي، 
رقم 968 حي القدس   - 25222 

خريبكة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4797

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 25 يوليوز  222 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

 GUODI BENE الوحيد  الشريك 

سرهم    22.222 رأسمالها  مبلغ 

السفلي،  اإلأتماعي  مقرها  وعنوان 
 25222  - القدس    حي   968 رقم 

عدم   : ل  نتيجة  املغرب  خريبكة 

نشاط الشركة

إراسة الشريك الوحيد.

و حدس مقر التصفية ب السفلي، 
 25222  - القدس    حي   968 رقم 

خريبكة املغرب. 

و عين:
و  بورقبة  رشيد  السيد)ة( 

عنوانه)ا( 2 6 حي القدس 2 25222 

خريبكة املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : السفلي، 
رقم 968 حي القدس   خريبكة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة بتاريخ 28 يوليوز 

 222 تحت رقم 382.

28I

elite compta

ازرطرا

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

elite compta

 av atlas apt 16 agdal rabat ،  4

10000، rabat maroc

ازرطرا شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي الرباط 

مجموعة البستان رقم 5 ، التقدم. 

- 2222  الرباط املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.8962 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر  أكتوبر  222   25 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدوسة 

2.222  سرهم  ازرطرا مبلغ رأسمالها 

الرباط  اإلأتماعي  مقرها  وعنوان 

التقدم.   ، 5 مجموعة البستان رقم 

 : الرباط املغرب نتيجة ل    2222  -

توقف نشاط الشركة.

الرباط  ب  التصفية  مقر  حدس  و 

التقدم.   ، 5 مجموعة البستان رقم 

- 2222  الرباط املغرب. 

و عين:

و  الزروا ي  احمد  السيد)ة( 

الرقم  السنبلة  مجموعة  عنوانه)ا( 

الرباط    2222 الرباط.  التقدم   87

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم 22254 .

29I
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GLOBEX CONSEIL كلوبكس كونسياي

EGE TURC MATERIEL
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتماعي للشركة

 GLOBEX كلوبكس كونسياي
CONSEIL

 2 شارع الحسن الثاني ، الشقة 
س3 م.ج مكناس، 52222، 

MEKNES املغرب
EGE TURC MATERIEL شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 499  
تجزئة مرأان 2 - 52222 مكناس 

املغرب.
تحويل املقر االأتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 2229 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 5  أكتوبر  222 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
 52222  -  2 مرأان  تجزئة    499»
االمام  «شارع  إ 7  املغرب»  مكناس 
 92222 الدراسب  رقم  4  مسلم 

طنجة املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 2262 .
32I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

GUODI BENE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25222، خريبكة 
املغرب

GUODI BENE شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي : السفلي، 

رقم 968 حي القدس   - 25222 
خريبكة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4797
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل  يونيو  222   22 املؤرخ في 
GUODI BENE شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  سرهم    22.222 رأسمالها 
 968 رقم  مقرها اإلأتماعي السفلي، 
خريبكة   25222  - القدس    حي 
املغرب نتيجة إلراسة الشريك الوحيد

عدم نشاط الشركة.
و عين:

و  بورقبة  رشيد  السيد)ة( 
عنوانه)ا( 2 6 حي القدس 2 25222 
خريبكة املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
وفي السفلي،  يونيو  222   22 بتاريخ 
 25222  - القدس    حي   968 رقم 

خريبكة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة بتاريخ 28 يوليوز 

 222 تحت رقم 379.
3 I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

MAGIC ELECTROMENAGER
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25222، خريبكة 
املغرب

 MAGIC ELECTROMENAGER
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 

فلسطين رقم 234 حي القدس 2 ش 
2 - 25222 خريبكة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4959
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر  سأن22  222   25 في  املؤرخ 
محدوسة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 MAGIC الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ   ELECTROMENAGER

وعنوان  سرهم    22.222 رأسمالها 

مقرها اإلأتماعي شارع فلسطين رقم 

 25222  -  2 ش   2 حي القدس   234

عدم   : ل  نتيجة  املغرب  خريبكة 

نشاط الشركة

إراسة الشريك الوحيد.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدس  و 

2 ش  234 حي القدس  فلسطين رقم 

2 - 25222 خريبكة املغرب. 

و عين:

و  صعصاع  فوزي  السيد)ة( 

الرحيم  شارع عبد    628 عنوانه)ا( 

 25222 خريبكة  اممل  حي  بوعبيد 

خريبكة املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

شارع   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

2 ش  234 حي القدس  فلسطين رقم 

2 خريبكة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة بتاريخ 28 يوليوز 

 222 تحت رقم  38.

32I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

MAGIC ELECTROMENAGER
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25222، خريبكة 

املغرب

 MAGIC ELECTROMENAGER

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي : شارع 

فلسطين رقم 234 حي القدس 2 ش 

2, خريبكة - 25222 خريبكة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4959

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل  يونيو  222   24 املؤرخ في 

 MAGIC ELECTROMENAGER

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  وعنوان  سرهم    22.222

 234 اإلأتماعي شارع فلسطين رقم 

حي القدس 2 ش 2, خريبكة - 25222 

خريبكة املغرب نتيجة لعدم نشاط 

الشركة

إراسة الشريك الوحيد.

و عين:

و  صعصاع  فوزي  السيد)ة( 

الرحيم  شارع عبد    628 عنوانه)ا( 

خريبكة   25222 اممل  حي  بوعبيد 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 

شارع  وفي  يونيو  222   24 بتاريخ 

2 ش  234 حي القدس  فلسطين رقم 

2, خريبكة - 25222 خريبكة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة بتاريخ 28 يوليوز 

 222 تحت رقم 382.

33I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

TOTAL PLASTIC
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25222، خريبكة 

املغرب

TOTAL PLASTIC شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 

25 الزيتونة الشطر 2 الفطاع 2 - 

25222 خريبكة املغرب.

رفع رأسمال الشركة



24879 الجريدة الرسميةعدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) 

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4753

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

رفع  تم  نون22  222   29 في  املؤرخ 

رأسمال الشركة بمبلغ قدره «92.222 

إ 7  سرهم»    2.222» أي من  سرهم» 

«22.222  سرهم» عن طريق : تقديم 

حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   25 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

 222 تحت رقم 565.

34I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

FIVE A OST
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتماعي للشركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25222، خريبكة 

املغرب

FIVE A OST شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي شقة، 

الطابق الرابع، الجهة اليمنى، شارع 

محمد الساسس رقم 932 تجزئة 

الفتح - 25222 خريبكة املغرب.

تحويل املقر االأتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6293

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تحويل  نون22  222    6 املؤرخ في 

من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 

«شقة، الطابق الرابع، الجهة اليمنى، 

شارع محمد الساسس رقم 932 تجزئة 

إ 7  25222 خريبكة املغرب»   - الفتح 

«شقة، شارع موالي عبد هللا رقم 73 

- 25222 خريبكة املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

23 سأن22  االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

 222 تحت رقم 582.

35I

FIDUCIAIRE FIMECOF

BELZINA CASH
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FIMECOF

 IMMEUBLE ATLAS 18 RUE

 MELLILIA ، 50000، MEKNES

maroc

BELZINA CASH شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 23   

 T/R سفلي تجزئة رياض االسماعيلية

مكناس - 52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

54827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   29

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BELZINA CASH

وسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحويل امموال .

عنوان املقر االأتماعي : رقم 23   

 T/R سفلي تجزئة رياض االسماعيلية

مكناس - 52222 مكناس املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : ماحو  بلقاسم  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ماحو  بلقاسم  السيد 

معزة  عين  الزهوة  تجزئة   327 رقم 

مكناس   52222 الجديدة  املدينة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  ماحو  بلقاسم  السيد 

معزة  عين  الزهوة  تجزئة   327 رقم 

مكناس   52222 الجديدة  املدينة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22  بتاريخ  2  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 63 5.

36I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

SERIZ SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

رفع رأسمال الشركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25222، خريبكة 

املغرب

SERIZ SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي سوار اوالس 

كوري أوالس عزوز - 25222 خريبكة 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5547

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم رفع  أكتوبر  222   27 املؤرخ في 

رأسمال الشركة بمبلغ قدره «52.222 

إ 7  سرهم» أي من «22.222  سرهم» 

«52.222  سرهم» عن طريق : تقديم 

حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22    2 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

 222 تحت رقم 884.

37I

CABINET BEN MOKHTAR

VITA COUTURE
إعالن متعدس القرارات

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC

VITA COUTURE «شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة»

وعنوان مقرها االأتماعي: املنطفة 
الصناعية أزناية القطعة  5  - 

92222 طنجة املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.587 3

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 25 نون22  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 
إ 7    .522.222 زياسة رأس املال من 
مبلغ  سمج  طريق  عن   5.222.222
3.522.222 من خالل سمج الحساب 
ومن  أهة  من  للشريك  الجاري 
الصاسرة  النقدية  املساهمة  خالل 
 BBH شركة  وهو  أديد  شريك  عن 
(HOLDING )RC/TANGER 66087
قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 
في  حقهم  عن  الشركاء  بعض  تنازل 
شريك  لصالح  التفضيلي  االشت2اك 

BBH HOLDING أديد الشركة
قرار رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 
مسي2ا  بوبوح  محمد  السيد  تعيين 
و عليه أصبح للشركة  ثانيا للشركة. 
مسي2ين السيد محمد بوبوح و السيد 
 3 ملدة  عجيبة  بن  مختار  محمد 

سنوات 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص عل7 مايلي: 
حدس رأسمال الشركة في 5.222.222 
حصة   52.222 إ 7  مقسمة  سرهم 
سرهم للحصة أسندت    22 من فئة 
 : التا ي  النحو  غل7  للشركاء  بالكامل 
 BBH HOLDING 28.222 الشركة 
حصة و السيد محمد بوبوح 2.222  
بن  مختار  محمد  السيد  و  حصة 

عجيبة 2.222  حصة



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222)الجريدة الرسمية   24880

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 5 2485.

38I

EURODEFI MANAGEWELL

 GIANT LINK
TECHNOLOGIE

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تأسيس شركة

EURODEFI MANAGEWELL
 BD EL QODS 77, BD EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA
MAROC

 GIANT LINK TECHNOLOGIE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 
 TECHNOPOLIS RABATSHORE

 BATIMENT B10 PLATEAU
N°001 SALE - 11000 سال املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
34825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  غشت  222   29
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GIANT : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.LINK TECHNOLOGIE
تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مركز   ،  ITO املعلومات  تكنولوأيا 
االستشارات   ،  BPO و  االتصال 

والتدريب ، االستي2اس والتصدير.
 : االأتماعي  املقر  عنوان 
 TECHNOPOLIS RABATSHORE
 BATIMENT B10 PLATEAU

N°001 SALE - 11000 سال املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 GIANT LINK SARL  » الشركة 

سرهم    22 حصة بقيمة   » : 1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 GIANT LINK SARL  » الشركة 

 N°8 APPT 2 RUE ABI » عنوانه)ا( 

 HAYANE TAOUHIDI 30000 FES

.MAROC

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

 RAJAE MESKINI السيدة 

 LOT BELLE AIR  29 عنوانه)ا( 

 CHAMS DE COURSE DES

CHEVAUX 30000 FES MAROC

 ASSANE OUEDDO السيد 

 LOT BELLE AIR  29 عنوانه)ا( 

 CHAPS DE COURSE DES

CHEVAUX 30000 FES MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   24 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

 222 تحت رقم 9 377.

39I

Cabinet Comptable Marzofid

SOCIETE NAJD VISION
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
إغالق فرع تابع لشركة تجارية يوأد 

مقرها االأتماعي باملغرب

Cabinet Comptable Marzofid

 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51

 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA

SOCIETE NAJD VISION «شركة 

ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االأتماعي: 3 إقامة 

نجد E عمارة E5 أكيوس مراكش - 

42222 مراكش املغرب.

«إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

يوأد مقرها االأتماعي باملغرب»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.76543

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تقرر  أكتوبر  222    5 في  املؤرخ 

 SOCIETE لشركة  تابع  فرع  إغالق 

تسميته فرع شركة   NAJD VISION

نجد فيزيون والكائن عنوانه في عمارة 
س   53 السناوبرمحل  تجزئة   53 رقم 

مراكش - 42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

نون22   29 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 3355 .

42I

CONCILIUM EXPERTISE

 MADWEIZE ASSISTANCE

MEDICALE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE

9, زنقة مو�سى ابن نصي2، الطابق 

الخامس، شقة رقم ،8  غوتيي الدار 

البيضاء ، 22262، الدار البيضاء 

املغرب

 MADWEIZE ASSISTANCE

MEDICALE شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي زنقة ابو 
زايد الداسو�سي، رقم ، 9املعاريف - 

22332 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

524249

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   24

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 MADWEIZE ASSISTANCE

. MEDICALE

: املساعدة  غرض الشركة بإيجاز 

في اإلخالء الطبي والفحص الطبي.
زنقة ابو   : عنوان املقر االأتماعي 
 - 9املعاريف   ، رقم  الداسو�سي،  زايد 

22332 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 MADWEIZE الشركة 

حصة   CONSULTING :  .222

بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

 MADWEIZE الشركة 
زنقة ابو  عنوانه)ا(   CONSULTING
9املعاريف   ، رقم  الداسو�سي،  زايد 

22332 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  باخدة  امينة  السيدة 
زنقة املنصور الذهبي ط 2 ش5 عمارة 

الطالب 28822 املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 465 4.

4 I

ADVOLIS

ZINEB ASSISTANCE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVOLIS

 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،

60000، oujda MAROC

ZINEB ASSISTANCE شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلأتماعي 6 زنقة أبو 

عبيدة الجراح الطابق الثاني شقة 
رقم 3 - 62222 وأدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3837 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  شتن22  222   32

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ZINEB : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ASSISTANCE

مشغل   -  : غرض الشركة بإيجاز 

اإلسعاف.
عنوان املقر االأتماعي : 6 زنقة أبو 

شقة  الثاني  الطابق  الجراح  عبيدة 
رقم 3 - 62222 وأدة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسمال  مبلغ 

22.222,22  سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد عمر ارميقي : 222.  حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ارميقي  عمر  السيد 

شارع محمد بن املدني تجزئة سيدي 
زيان رقم 569 62222 وأدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  ارميقي  عمر  السيد 

شارع محمد بن املدني تجزئة سيدي 
زيان رقم 569 62222 وأدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22    2 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

 222 تحت رقم 3889.

42I

CONCILIUM EXPERTISE

MY REK

إعالن متعدس القرارات

CONCILIUM EXPERTISE

9, زنقة مو�سى ابن نصي2، الطابق 

الخامس، شقة رقم ،8  غوتيي الدار 

البيضاء ، 22262، الدار البيضاء 

املغرب

MY REK «شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االأتماعي: زنقة ابو 

زايد الداسو�سي، رقم ، 9املعاريف - 

22332 الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.29323

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 غشت  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل7  ينص  الذي  رقم  :  قرار 

االأتماعي  املقر  تحويل  تم  مايلي: 

زايد  ابو  زنقة   » من  للشركة  الحا ي 

الدار  9املعاريف،   ، رقم  الداسو�سي، 

البيضاء  22332الدار   - البيضاء 

 6 إ 7 إقامة ليطورال ع أ م  املغرب» 

شارع الحسن 2 املحمدية

قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 

العالمة  التجاري  السجل  في  الزياسة 

«MYREKREATION» التجارية

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي ينص عل7 مايلي: 

إقامة   : للشركة  اإلأتماعي  املقر 

 2 الحسن  شارع   6 م  أ  ع  ليطورال 

املحمدية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ 23 نون22 

 222 تحت رقم 2699.

43I

ACT FINANCE

LS LINE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

ACT FINANCE

 169BD MOULAY IDRISS

 1er, ETAGE 2 N°3 ، 20360،

CASABLANCA MAROC

LS LINE شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 

بركون زنقة أعفر ابن الحبيب اقامة 

املشرق ٢ الطابق ١ رقم ٣ - 22222 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.353229

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون22  222    2 املؤرخ في 

 LS شركة ذات املسؤولية املحدوسة 

سرهم    2.222 مبلغ رأسمالها   LINE

شارع  اإلأتماعي  مقرها  وعنوان 

بركون زنقة أعفر ابن الحبيب اقامة 

 22222  - املشرق ٢ الطابق ١ رقم ٣ 

الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : الحل 

املبكر للشركة بسبب توقف النشاط: 

قرار محكمة بسحب موافقات النقل 

من الشركة. .

شارع  ب  التصفية  مقر  حدس  و 

بركون زنقة أعفر ابن الحبيب اقامة 

 22222  - املشرق ٢ الطابق ١ رقم ٣ 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  العموق  لحسن  السيد)ة( 

حي موالي عبد هللا شارع  عنوانه)ا( 

562 الخليل عين الشق 22222 الدار 

البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

شارع   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

بركون زنقة أعفر ابن الحبيب اقامة 

املشرق ٢ الطابق ١ رقم ٣ 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 3 8229.
44I

smaticomp

TOPOTEC INGENIERIE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتماعي للشركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

TOPOTEC INGENIERIE شركة 
ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي 56 زنقة 

فرحات الحشاس طابق 3 مكتب رقم 
6 - 22222 الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقر االأتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.355845

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 2  مارس  222 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
 3 طابق  الحشاس  فرحات  زنقة   56»
مكتب رقم 6 - 22222 الدارالبيضاء 
عياض  القا�سي    2» إ 7  املغرب» 
 - لعدير  حي   2 الطابق   85 تجزئة 

6222  وزان املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل  222 تحت رقم 773687.
45I

UNION BEST SOLUTIONS

 PHARMACIE ASSIF
MARRAKECH

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000
مراكش املغرب
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 PHARMACIE ASSIF

MARRAKECH شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 9 2 

الوحدة 4 الحي املحمدية - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22765

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   26

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

متبوعة  الشركة  تسمية 

بمختصر  اإلقتضاء  عند 

 PHARMACIE ASSIF  : تسميتها 

.MARRAKECH

غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

 2 9  : االأتماعي  املقر  عنوان 

 42222  - الحي املحمدية   4 الوحدة 

مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة: 2.222.222 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 22.222  : سبتي  فريدة  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سبتي  فريدة  السيدة 

 42222 رقم     صوفيا  تجزئة 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  سبتي  فريدة  السيدة 

 42222 رقم     صوفيا  تجزئة 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   32 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32287 .
46I

املساوي

 STE ASSALA
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تفويت حصص

املساوي
2  عمارة غنينو شقة 7  زنقة أبو 

الطيب املتنبي ، 32222، فاس 
املغرب

 STE ASSALA CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي متجر رقم 
5 زنقة 22 شارع عمر بن خطاب واس 

فاس - 32222 فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4 47 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  يوليوز  222   26 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
لطيفة بن عال  )ة(  تفويت السيد 
752 حصة اأتماعية من أصل 752 
حصة لفائدة السيد )ة( مزيان سيدوح 

بتاريخ 26 يوليوز  222.
صاسق  زهي2  )ة(  السيد  تفويت 
252 حصة اأتماعية من أصل 252 
حصة لفائدة السيد )ة( مزيان سيدوح 

بتاريخ 26 يوليوز  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أكتوبر    2 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 4499.
47I

 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

MAGINEER LIGHTING
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

 CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
 Boulevard Zerktouni,, 275

 Etage 1 ، 20040، CASABLANCA
MAROC

MAGINEER LIGHTING شركة 
ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 2 ، 
شارع العنابية ، القطاع    ، حي 

الرياض ، الرباط - 2222  الرباط 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 56 57

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222    4
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAGINEER LIGHTING
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
من الشركة هو ، بشكل مباشر ، إما 
لنفسها أو باملشاركة أو مطراف ثالثة ، 

سواء في املغرب أو في الخارج:
وبيع  وتوريد  وتصنيع  تصميم   -
واإلضاءة  العامة  اإلنارة  حلول 

الداخلية والخارأية
واإلنارة   ، العامة  اإلنارة  أميع   -
الشمسية ، واملواح الكهروضوئية ، 
وأعمال الحفر ، والطرق ، واملعارض 

، والطرق ، والسدوس ، وغي2ها.
منتجات  وتصدير  استي2اس   -

وحلول اإلضاءة
والرصد  الدراسات  إأراء   -
والتحليل  واملساعدة  واملشورة 
الطاقة  كفاءة  مجاالت  في  والخدمة 

والطاقات املتجدسة.
والطرق  الفنية  امعمال  أميع   -

والجسور واالنشاءات املعدنية.
- إسارة وتنسيق املشروع

- اعمال تركيب االأهزة الكهربائية
وتركيب  الالفتات  أعمال   -

اللوحات اإلرشاسية
وذكية  مركزية  تقنية  إسارة   -

لإلضاءة العامة

- كافة أعمال الصيانة الكهربائية 
واملتوسطة واملتوسطة
- حوائط كهربائية

- إضاءة احتفالية ومعمارية
- إضاءة رياضية

- اإلضاءة الحركية
- أثاث حضري

ونقل  واقتناء  وتشغيل  إنشاء   -
والعالمات  االخت2اع  براءات  أميع 

التجارية والت2اخيص واالمتيازات ؛
- املشاركة املباشرة أو غي2 املباشرة 

في رأس املال في أي شركة أو عمل ؛
أميع املعامالت   ، وبشكل أعم   -
والصناعية  واملالية  التجارية 
واملنقولة والعقارية التي تتعلق بشكل 
مباشر أو غي2 مباشر بامشياء املذكورة 
أعاله أو التي يحتمل أن تعزز تحقيقها 
وتنميتها ، وكذلك أي مشاركة مباشرة 
أو غي2 مباشرة بأي شكل من امشكال. 
سواء في الشركات مغراض مماثلة أو 

ذات صلة..
 2 رقم   : االأتماعي  املقر  عنوان 
حي   ، القطاع      ، شارع العنابية   ،
الرباط    2222  - الرباط   ، الرياض 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة: 222.222.  

سرهم، مقسم كالتا ي:
 MAGINEER الشركة 
بقيمة  حصة   HOLDING : 9.922

22  سرهم للحصة .
السيد مصلوح خالد : 22  حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 MAGINEER الشركة 
HOLDING عنوانه)ا( رقم 2 ، شارع 
العنابية ، القطاع    ، حي الرياض ، 

2222  الرباط املغرب.
عنوانه)ا(  خالد  مصلوح  السيد 
 DONNERSBERING 96, 64295

DARMSTADT 64295 أملانيا.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
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عنوانه)ا(  خالد  مصلوح  السيد 
 DONNERSBERING 96, 64295

DARMSTADT 64295 أملانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم 7 27 .
48I

B.& B. COMPTA

PHARMACIE CHAHD
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتماعي للشركة

B.& B. COMPTA
36 شارع الكفاح الطابق 3 رقم 3 

حي بوهالل بلوك AO ح ي م الرباط 
، 52 2 ، الرباط املغرب

PHARMACIE CHAHD شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزئة 
الحمرا رقم 836 عين عتيق تمارة 

2242 تمارة املغرب.
تحويل املقر االأتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 32649

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل  نون22  222    7 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
عين عتيق   836 «تجزئة الحمرا رقم 
إ 7  املغرب.»  2242 تمارة  تمارة 
عين عتيق   27 «تجزئة سعيدة رقم 

تمارة 2242  تمارة املغرب «.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   25 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

 222 تحت رقم 6892.
49I

االستاس محمد لطفي

 TALLZZOHOUR»
»PHARMA

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

االستاس محمد لطفي
36 شارع الجيش امللكي اقامة فضا ء 

2222 الطابق الرابع فاس ، 32222، 
فاس املغرب

 «TALLZZOHOUR PHARMA»
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي فاس شارع 

االسكندرية زنقة منكوا رقم  2 
منفلوري 2 - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7252 

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   29
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.«TALLZZOHOUR PHARMA»
غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

فاس   : االأتماعي  املقر  عنوان 
شارع االسكندرية زنقة منكوا رقم  2 

منفلوري 2 - 32222 فاس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : السيدة اسية البوشيخي 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
البوشيخي  اسية  السيدة 
عنوانه)ا( فاس 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
البوشيخي  اسية  السيدة 
عنوانه)ا( فاس 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   23 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 5477/2021.

52I

املساوي

 STE ASSALA
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة
املساوي

2  عمارة غنينو شقة 7  زنقة أبو 
الطيب املتنبي ، 32222، فاس 

املغرب
 STE ASSALA CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
و عنوان مقرها االأتماعي متجر رقم 
5 زنقة 22 شارع عمر بن خطاب واس 

فاس - 32222 فاس .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4 47 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 26 يوليوز  222 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من «شركة 
ذات مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
«شركة ذات مسؤولية  إ 7  الوحيد» 

محدوسة ذات الشريك الوحيد».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر    2 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 4499.
5 I

املساوي

 STE ASSALA
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 
املساوي

2  عمارة غنينو شقة 7  زنقة أبو 
الطيب املتنبي ، 32222، فاس 

املغرب
 STE ASSALA CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االأتماعي متجر رقم 
5 زنقة 22 شارع عمر بن خطاب واس 

فاس - 32222 فاس املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4 47 
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  يوليوز  222   26 في  املؤرخ 
نشاط  إ 7  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
االشغال الغابوية

 النكوص.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أكتوبر    2 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 4499.

52I

PLATINIUM MANAGEMENT

INNOVATIVE EQUIPMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

PLATINIUM MANAGEMENT
 Angle rue Tarfaya et My Ali chrif
 3ème étage N°19 VN ، 50000،

Meknes Maroc
 INNOVATIVE EQUIPMENTS

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي محل 74  
تجزئة البساتين 7 الشطر 3 - 52222 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

54869
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   23
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INNOVATIVE EQUIPMENTS
أعمال   -  : غرض الشركة بإيجاز 
وأعمال  الكهربائية  الت2كيبات 

السباكة والت2كيبات امخرى
واملعدات  اآلالت  تركيب   -

الصناعية.
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عنوان املقر االأتماعي : محل 74  
تجزئة البساتين 7 الشطر 3 - 52222 

مكناس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 522  : م22وكي  نورالدين  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
 522  : بوصنصال  زهي2  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
م22وكي  نورالدين  السيد 
عنوانه)ا( رقم 23 ل 9 تجزئة الضح7 

الدخيسة 52222 مكناس املغرب.
السيد زهي2 بوصنصال عنوانه)ا( 
 54222 تغسالين  اإلساري  الحي 

خنيفرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
حي  السيد توفيق راجي عنوانه)ا( 
الجديد رقم 22 ايت إسحاق 54222 

خنيفرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   27 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 5233.
53I

STE BELPROF MAROC SARL

STE BELPROF MAROC SARL
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتماعي للشركة

STE BELPROF MAROC SARL
الشركة املحاسبة الك22ى ف.ا.م 

ش.م.م 7 زنقة العراق اقامة الصفا و 
املروة الطابق االول رقم 7  طنجة، 

92222، طنجة املغرب
 STE BELPROF MAROC SARL

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي عين 
مشالوة طريق تطوان كلم    طنجة 

- 92222 طنجة املغرب.
تحويل املقر االأتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.92283

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 27 أكتوبر  222 تم تحويل 

من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 

«عين مشالوة طريق تطوان كلم    

إ 7  طنجة املغرب»   92222  - طنجة 

شارع  اسماعيل  موالي  اقامة   22»
  6 رقم   4 الطابق  موالي اسماعيل 

طنجة - 92222 طنجة املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22  بتاريخ  2  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 248457.

54I

املساوي

 STE ASSALA

CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 أديد للشركة

املساوي

2  عمارة غنينو شقة 7  زنقة أبو 

الطيب املتنبي ، 32222، فاس 

املغرب

 STE ASSALA CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي متجر رقم 

5 زنقة 22 شارع عمر بن خطاب واس 

فاس - 32222 فاس املغرب.

تعيين مسي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4 47 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

26 يوليوز  222 تم تعيين  املؤرخ في 

مسي2 أديد للشركة السيد)ة( سيدوح 

مزيان كمسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر    2 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 4499.

55I

FLASH ECONOMIE

GoodWheel
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

GoodWheel شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 9   شارع 
عبد املومن الطابق 2 مكتب رقم 8  

- 22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

523293
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   22
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GoodWheel
-أميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أو  مباشر  بشكل  املتعلقة  العمليات 
غي2 مباشر بجمع ومعالجة واست2ساس 
وتسويق املواس الخام املستخرأة من 
املنتجات املعاس تدويرها وفرز وقطع 
في أميع مراحل   ، املطاط  وتحبيب 
)أي تجديد أو إعاسة تدوير  التصنيع 
اإلطارات املستعملة أو أي شكل آخر 
 ، التحول(  أو  التصنيع  أشكال  من 

ولجميع االستخدامات 
-ممارسة أي نشاط بحثي أو تطوير 
في  أو  املغرب  في  تسويق  أو  إنتاج  أو 

الخارج ؛
-إيداع أميع حقوق امللكية غي2 
أو  تشغيلها  أو  حيازتها  أو  امللموسة 
براءات  سيما  وال   ، بيعها  أو  نقلها 
والعالمات  وامللحقات  االخت2اع 
التجارية وعمليات التصنيع املتعلقة 

بغرض الشركة ؛ .

عنوان املقر االأتماعي : 9   شارع 
عبد املومن الطابق 2 مكتب رقم 8  - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد مجيد قيصر الغائب : 522 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيد الجوس يوسف : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الغائب  قيصر  مجيد  السيد 
عنوانه)ا( ملتقى زنقة العربي السائح 
السوي�سي  الوزاني  العربي  زنقة  و 

2222  الرباط املغرب.
عنوانه)ا(  يوسف  الجوس  السيد 
مديونة    75 الرقم  بوغابة  انزالة 

22222 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  يوسف  الجوس  السيد 
مديونة    75 الرقم  بوغابة  انزالة 

22222 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم  37 82.
56I

FLASH ECONOMIE

IRH
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

رفع رأسمال الشركة

IRH
شركة ذات مسؤولية محدوسة

رأسمالها : 322222 سرهم
مقرها اإلأتماعي: 4  زنقة املرت�سى - 

الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري: 

 22673
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
قرر  أكتوبر  222    4 املؤرخ بتاريخ 

ما يلي
رفع رأسمال الشركة من 322222 

سرهم إ 7 622222 سرهم
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7 من النظام  و   6 تعديل الفصل 
امسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 822898

57I

FLASH ECONOMIE

 OMNIUM PANAFRICAIN 
DES BOIS

تأسيس شركة املساهمة

 OMNIUM PANAFRICAIN DES
BOIS

شركة املساهمة
رأسمالها:5.222.222 سرهم

مقرها االأتماعي: 39 شارع اللة 
الياقوت الشقة س الطابق 5 - الدار 

البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري: 

52446 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 27 
شتن22  222 تم إعداس القانون 

امسا�سي لشركة املساهمة باملميزات 
التالية

 OMNIUM PANAFRICAIN DES
BOIS:تسمية الشركة

شكل الشركة : شركة املساهمة 
غرض الشركة: معالجة امخشاب 
من  عنصر  وأي  املنصات  تصنيع   ،
امخشاب  تجارة   ، الخشب  عناصر 
النقل للحساب الخاص ولحساب   ،

الغي2
99 سنة من تاريخ قيده في   : املدة 
السجل التجاري ، إال في حاالت الحل 
املبكر أو التمديد املنصوص عليها في 

القانون والنظام امسا�سي
شارع اللة   39  : املقر االأتماعي   
الدار   -  5 الياقوت الشقة س الطابق 

البيضاء
 5.222.222 الشركة:  رأسمال   
سرهم مقسم إ 7 52.222 سهم بقيمة 
من  أميعها   ، منها  لكل  سرهم    22
نفس الفئة ، مرقمة من   إ 7 52222 
مكتتب فيها بالكامل ومدفوع بالكامل 

نقًدا

السنة  تبدأ  املالية:  السنة 

يناير وتنتهي في  3  االأتماعية في   

سأن22 من كل عام

يتم  اإلسارة:  مجلس  أعضاء 

تعيينهم ملدة 3 سنوات

 HOTELIN Gilles السيد

و الحامل  الوازيس الدار البيضاء 

 BE2 7 2D رقم  الوطنية  للبطاقة 

في  القاطن  الفرنسية  الجنسية  ذو 

 Gitana Rond Point Division فيال

 Leclerc

السيد محمد لحلو : ذو الجنسية 

املنارة  حدائق  في  القاطن  املغربية 

 4 الشقة  الطابق    طانطان  شارع 

للبطاقة  الحامل  و  البيضاء  الدار 

 C944246 الوطنية رقم

HOTELIN Guillaume السيد

لبطاقة  الحامل  و  البيضاء  الدار 

اإلقامة رقم BE35195Y ذو الجنسية 

 Gitana فيال  في  القاطن  الفرنسية 

 Place Leclerc

مدقق حسابات : تم تعيين شركة 

ممثلة بالسيد محمد   «FIDUMAC»

التوهال ي للسنة املالية امو 7.

القانونية:  واالحتياطيات  امرباح 

يؤخذ من صافي امرباح خمسة باملائة 

االحتياطي  الصندوق  لتكوين   )5٪(

يتوقف  القانون.  عليه  ينص  الذي 

إلزامًيا  يكون  أن  عن  الخصم  هذا 

عندما يصل صندوق االحتياطي إ 7 

وهي  املال.  رأس  ُعشر  يساوي  مبلغ 

، مي سبب  تستأنف مسارها عندما 
كان ، انخفض االحتياطي إ 7 ما سون 

هذا الُعشر

املؤرخ  االسارة  مجلس  بمقت�سى 

29 شتن22 عين أعضاء مجلس  بتاريخ 

 Guillaume السيد  الشركة  إسارة 
محمد  والسيد   

ً
رئيسا  HOTELIN

الحلو كمدير عام طوال مدة واليتهم 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 822782

58I

FLASH ECONOMIE

 PHARMACIE AL AQSA 

D'ORIENT
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 PHARMACIE AL AQSA 

D'ORIENT شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي ب 28 

رقم 35  ح7 الفتح - 62222 وأدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

38453

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداس القانون  غشت  2 2    7

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 PHARMACIE AL AQSA  :

.D’ORIENT

صيد ي   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التجزئة يشغل أقل من ثالثة كاتب 

ملفات.

 28 ب   : االأتماعي  املقر  عنوان 

وأدة   62222  - ح7 الفتح    35 رقم 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : املراني  ربيعة  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املراني  ربيعة  السيدة 

تجزئة النجد 2 فيال رقم   2 سيدي 

يحي 62222 وأدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  املراني  ربيعة  السيدة 

تجزئة النجد 2 فيال رقم   2 سيدي 

يحي 62222 وأدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22  بتاريخ  2  بوأدة  التجارية 

 222 تحت رقم    4.

59I

FLASH ECONOMIE

 RESILIATION DE GERANCE-

LIBRE
فسخ عقد تسيي2 حر مصل تجاري 

)امشخاص الطبيعيون(

فسخ عقد تسيي2 حر مصل تجاري

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في الدار 

البيضاء بتاريخ 22 سأن22  222 

السيد محمد مطالب الحامل 

لبطاقة التعريف الوطنية رقم 

 B 74535

الحامل  أنجار  محمد  والسيد 

 BE622556 للبطاقة الوطنية رقم

من  اعتبارا  التسيي2  عقد  أنهوا 

30/11/2021 عقد التسيي2 حر فيما 

الدار  في  املوأوسة  بامعمال  يتعلق 

البيضاء 394 شارع محمد 6 قيسارية 

مسجل   30-32 رقم  محل  أطارين 

امرقام  تحت  التجاري  بالسجل 

باملحكمة   364236 و    25388

تقديم  سيتم  بالبيضاء  التجارية 

التجارية  املحكمة  إ 7  اإلنهاء  عقد 

  25388 التجاري  السجل   في 

و 364236 بعد النشر القانوني

62I
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FLASH ECONOMIE

TDS CONSEIL MAROC

إعالن متعدس القرارات

TDS CONSEIL MAROC

شركة ذات مسؤولية محدوسة

رأسمالها 22222  سرهم

مقرها االأتماعي: 265 شارع 

الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - الدار 

البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري: 

386597

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ بتاريخ 29 نون22  222

قرر شركاء الشركة ما يلي

 222 بنيس  السيدة ندى  تفويت 

حصة اأتماعية لشركة

 TDS املبسطة  املساهمة 

CONSEIL

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات مسؤولية محدوسة ا 7 

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

املال  رأس  من   3/4 عن  اإلفراج 

املتبقي 

ببيع  بنيس  ندى  السيدة  قامت   

أسهمها إ 7 شركة املساهمة املبسطة 

TDS CONSEIL

 SACCHI السيد  يمثلها  التي 

DAMIEN

التقسيم الجديد للحصص:

 TDS CONSEIL شركة

222  حصة

بمجموع 222  حصة

من  و9   8  3 الفصل    تعديل 

النظام امسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 753 82 

6 I

FIDUCIAIRE BAMMOU

PHYTO ELOUADNI
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
PHYTO ELOUADNI شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي 26 زنقة 
أبي زرعة إقامة أ عمارة الرضوان 
مكتب رقم 7 - 4222  القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
63359

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222     
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PHYTO ELOUADNI
غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

االعمال املختلفة او البناء
مقاولة في نقل البضائع 

تاأر بالجملة
زنقة   26  : عنوان املقر االأتماعي 
الرضوان  عمارة  أ  إقامة  زرعة  أبي 
القنيطرة    4222  -  7 رقم  مكتب 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : الواسني  سفيان  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سفيان الواسني عنوانه)ا( 
الكامل  سيدي  الجيال ي  اوالس  سوار 

بلقصي2ي 52 6  بلقصي2ي املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد سفيان الواسني عنوانه)ا( 
الكامل  سيدي  الجيال ي  اوالس  سوار 

بلقصي2ي 52 6  بلقصي2ي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  2  بالقنيطرة  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 99 89.
62I

PRESTIGE AUTO ECO SERVICE

 PRESTIGE AUTO ECO
SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

PRESTIGE AUTO ECO SERVICE
 RUE ABOU ABDELLAH NAFII
 N° 21 RES BEN OMAR ETG
 4 APT 10 MAARIF، 20370،

CASABLANCA MAROC
 PRESTIGE AUTO ECO SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
 RUE وعنوان مقرها اإلأتماعي

 ABOU ABDELLAH NAFII N° 21
 RES BEN OMAR ETAG 4 APT

 10 QUARTIER MAARIF 20370
CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
393368

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRESTIGE AUTO ECO SERVICE

 Service de : غرض الشركة بإيجاز

 diagnostic mécanique, entretien

.et réparation automobiles

 RUE  : االأتماعي  املقر  عنوان 

 ABOU ABDELLAH NAFII N° 21

 RES BEN OMAR ETAG 4 APT

 10 QUARTIER MAARIF 20370

.CASABLANCA MAROC

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 ABDERRAZZAK السيد 

 LISSASFA عنوانه)ا(   TAOUZRI

 RES HAMZA GH 2 IMM 21 APPT

  8 ETG 3 22222 CASABLANCA

.MAROC

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

 ABDERRAZZAK السيد 

 LISSASFA عنوانه)ا(   TAOUZRI

 RES HAMZA GH 2 IMM 21 APPT

  8 ETG 3 22222 CASABLANCA

MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 522435.

63I

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

HARDOZ TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

 RUE NAPLES IMMEUBLE

 DAWHA E/S N°6 ، 90000،

TANGER MAROC

HARDOZ TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
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وعنوان مقرها اإلأتماعي ساحة 

ابراهيم الروساني زنقة السينا اقامة 

بيتهوفن 2 الطابق الثالث رقم 82 - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   23

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HARDOZ TRANS

النقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطرقي للبضائع.

ساحة   : االأتماعي  املقر  عنوان 

ابراهيم الروساني زنقة السينا اقامة 

 -  82 الطابق الثالث رقم   2 بيتهوفن 

92222 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 522  : السيد هرسوز عبد الرحيم 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

السيد هرسوز محمد : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحيم  عبد  هرسوز  السيد 
رقم   3 تجزئة الخي2 كريمة  عنوانه)ا( 

53 92222 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  محمد  هرسوز  السيد 

تجزئة كريمة 23 حي الرياض رقم 53 

92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الرحيم  عبد  هرسوز  السيد 
رقم   3 تجزئة الخي2 كريمة  عنوانه)ا( 

53 92222 طنجة املغرب

عنوانه)ا(  محمد  هرسوز  السيد 
تجزئة كريمة 23 حي الرياض رقم 53 

92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 2258 .

64I

إئتمانية فيدماس

B.KOGY IMMO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

إئتمانية فيدماس
62  شارع مرس السلطان 

الداالبيضاء ، 22 22، 
الدارالبيضاء املغرب

B.KOGY IMMO SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي عرسة 
سار بوعزة بن عبيد - 27223 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

524729
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    5
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.B.KOGY IMMO SARL
التطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 

العقاري.
عرسة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
الدار   27223  - سار بوعزة بن عبيد 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد بنجلون تويمي منعم : 922 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

السيد بنجلون تويمي هشام : 22  
حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

منعم  تويمي  بنجلون  السيد 
عنوانه)ا( 324 ، تجزئة النورس ، سار 
بوعزة 27223 الدار البيضاء املغرب.

هشام  تويمي  بنجلون  السيد 
القطب   ، النواصر  عنوانه)ا( 
 635 الحضري منطقة الڤيالت رقم 

82 27 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
منعم  تويمي  بنجلون  السيد 
عنوانه)ا( 324 ، تجزئة النورس ، سار 

بوعزة 27223 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم  82323.
65I

BOUKHRIS &ASSOCIES

JADIS
إعالن متعدس القرارات

JADIS
شركة مساهمة

رأسمالها: 8.225.422 سرهم
مقرها االأتماعي: 6 2 شارع 

الزرقطوني، الدار البيضاء
 RC n° 181.405 – IF N°

42 69334
العم  الجمع  محضر  بموأب 
يوليوز   22 بتاريخ  املنعقد  العاسي 

 222، تقرر ما يلي:
السيد  استقالة  معاينة   -
كريستوف ألكسندر بوزو من مهامه 
وكرئيس  االسارة  مجلس  كعضو 

للشركة.
الشرايبي  يحيى  السيد  تعيين   -
مجلس  كعضو   BE742856 وطنيته 

االسارة وكرئيس للشركة
الدائم  املمثل  تغيي2  معاينة   -
 SAHAM ASSURANCE لشركة 
السيد  الشركة  االسارة  مجلس  في 
وتعيين  بوزو  ألكسندر  كريستوف 

السيد يحيى الشرايبي. 

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
 822675 تحت عدس  بالدار البيضاء 

بتاريخ 7  نون22 222.
ملخص قصد النشر

66I

AFC PARTENAIRE

IMIN TAGANZA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

AFC PARTENAIRE
 APP 16 IMM F218 OPERATION

 NAJD RTE DE SIDI GHANEM
 MARRAKECH MARRAKECH،
40000، MARRAKECH maroc
 IMIN TAGANZA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي سوار الحاج 
العربي السويهلة السعاسة مراكش - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22443
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   24
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 IMIN  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. TAGANZA TRAVAUX
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء أو تشييد متنوعة
زخرفة أو زخرفة الشقق

بيع مواس البناء.
سوار   : االأتماعي  املقر  عنوان 
السعاسة  السويهلة  العربي  الحاج 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد احمد افنيس : 622 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
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السيدة خديجة ايت حدوش : 422 
حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

حدوش  ايت  خديجة  السيدة 
أماعة  سار  براغا  سوار  عنوانه)ا( 
امزميز الحوز مراكش 42222 مراكش 

املغرب.
عنوانه)ا(  افنيس  احمد  السيد 
سوار الحاج العربي السويهلة السعاسة 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  افنيس  احمد  السيد 
سوار الحاج العربي السويهلة السعاسة 

مراكش 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 2953 .

67I

EUREXMA

PETICHET
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN  87

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
PETICHET شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي زاوية 

زنقة ماسنة و بربوني الطابق امول - 
22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52422 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   32
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PETICHET
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

قابضة و القيم العقارية.
زاوية   : االأتماعي  املقر  عنوان 
 - زنقة ماسنة و بربوني الطابق امول 

22222 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
522 حصة   : السيد مهدي كثي2ي 

بقيمة 52.222 سرهم للحصة .
السيد نعيم مشتاقي : 522 حصة 

بقيمة 52.222 سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مهدي كثي2ي عنوانه)ا( 22 
 22222 السيال  الرومي  ضاية  زنقة 

الدار البيضاء املغرب.
السيد نعيم مشتاقي عنوانه)ا(    
 22222 زنقة أغمات الحقل الطويل 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد مهدي كثي2ي عنوانه)ا( 22 
 22222 السيال  الرومي  ضاية  زنقة 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 822749.

68I

O CAPITAL GROUP

Evency Event
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EVENCY EVENT
 شركة ذات املسؤولية املحدوسة 

بشريك وحيد في « طور التصفية » 
برأسمال 22.222,22  سرهم

املقر االأتماعي: 79 , شارع موالي 

الحسن امول، سلم ب الطابق 

الخامس، رقم 7 ، الدار البيضاء 

السجل التجاري 447829 – 

التعريف الجبائي 37754432

حل الشركة

بتاريخ  املؤرخ  املحضر  بمقت�سى 

الشريك  قرر  اكتوبر  222   3 

ما   Evency Event لشركة  الوحيد 

يلي :

ـ التصفية املسبقة للشركة ابتداء 

من تاريخ  3 اكتوبر  222

ـ إنهاء مهام مسي2 الشركة مع منحه 

االبراء التام والنهائي من خدمته

،السيد  الشركة  مصفي  تعيين 

من أنسية مغربية،   ، محمد واكيل 

 BJ رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

فركال،  بتجزئة  الساكن   38 24
الطابق   ,4 شقة   ،  52 رقم  زنقة ، 

التاني، عين شق، الدار البيضاء 

التصفية:  مقر  عنوان  تحديد 

سلم  امول،  الحسن  موالي  شارع 
ب، الطابق الخامس، رقم 7  -الدار 

البيضاء

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  للمحكمة  الضبط 

24 نوفم22 تحت رقم  بتاريخ  البيضاء 

 82 623

69I

CABINET BAHMAD

Gourmet Collections
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عمارة س   شقة 

ب  2 الطابق الثاني أليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمارة س   شقة 

ب  2 الطابق الثاني أليز مراكش، 

42222، مراكش املغرب

Gourmet Collections شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي إقامة 
مراكش بالزا عمارة س   شقة رقم 

 2 الطابق الثاني - 42.222 مراكش 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.   395
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت  شتن22  222   29 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
سني  نبيل  )ة(  السيد  تفويت 
سليطين 222.  حصة اأتماعية من 
أصل 222.  حصة لفائدة السيد )ة( 
بتاريخ   NASLI HOLDING الشركة 

29 شتن22  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن22   23 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32292 .
72I

bemultico بيمولتيكو

GSTP
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

bemultico بيمولتيكو
رقم 26  شقة رقم  2 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 52262، مكناس 
مكناس

GSTP شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االأتماعي رقم 52 
محل رقم  2 النصر 3 مكناس - 

52222 مكناس املغرب.
تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
5263 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 27 أكتوبر  222 تم حذف 
امنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحا ي :
التفاوض.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   23 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 5222.
7 I
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MAFA MAROC CONSULTING SARL

بديل مطال
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 MAFA MAROC CONSULTING

SARL

 RUE 31 ENNAHDA PARCELLE 7

 S LOTS 04 ETAGE 03 ، 90000،

TANGER MAROC

بديل مطال شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزئة 

البديل رقم 44 الحرارين - 92222 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58279

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل  نون22  222   22 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

مبلغ  مطال  بديل  الوحيد  الشريك 
وعنوان  سرهم    2.222 رأسمالها 

مقرها اإلأتماعي تجزئة البديل رقم 

44 الحرارين - 92222 طنجة املغرب 

فشل الغرض االأتماعي   : نتيجة ل 

الذي تاسست من األه.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدس  و 

 92222  - الحرارين   44 رقم  البديل 

طنجة املغرب. 

و عين:

و  الحسين  حدو�سي  السيد)ة( 

 44 رقم  البديل  تجزئة  عنوانه)ا( 

)ة(  كمصفي  املغرب  طنجة   92222

للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 82 2 .

72I

SOMANEX

ARGOS OPTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

SOMANEX
3، شارع 9 بريزاش تقاطع شارع 
رحال املسكيني ، 42 22، الدار 

البيضاء املغرب
ARGOS OPTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي  22, شارع 

محمد الطيب الناصي2ي, إقامة 
ضياء,تجزئة ماأوريل الحي الحسني 

- 22232 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 498 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  غشت  222     
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARGOS OPTIQUE
استي2اس   : بإيجاز  الشركة  غرض 
شراء   , ,بيع  والنظارات  اإلطارات 
الطبية  النظارات  اإلطارات,  وتوزيع 

,العدسات واملعينات السمعية.
 ,22  : االأتماعي  املقر  عنوان 
شارع محمد الطيب الناصي2ي, إقامة 
ضياء,تجزئة ماأوريل الحي الحسني - 

22232 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد مهدي العلمي : 22  حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  العلمي  مهدي  السيد 
إقامة غيتة,  الرزاق,  زنقة علي عبد 
الدار   22 22 االول,راسين  الطابق 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  العلمي  مهدي  السيد 
إقامة غيتة,  الرزاق,  زنقة علي عبد 
الدار   22 22 االول,راسين  الطابق 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن22  222 تحت رقم 672 79.
73I

NOTAIRE

ELITE COACHING
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

NOTAIRE
 BD BIR ANZARANE   3

 RESIDENCE RAMZI ETAGE
 3 CASABLANCA ، 20370،

CASABLANCA MAROC
ELITE COACHING شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي 2  زنقة 

الحرية الطابق التالث شقة 5 - 
22226 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4 826
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
5  شتن22  222 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
 ELITE COACHING الشريك الوحيد
مبلغ رأسمالها 2.222  سرهم وعنوان 
الحرية  زنقة    2 اإلأتماعي  مقرها 
الطابق التالث شقة 5 - 22226 الدار 
انعدام   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

النشاط التجاري.
زنقة    2 و حدس مقر التصفية ب 
 -  5 شقة  التالث  الطابق  الحرية 

22226 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  الناجي  هشام  السيد)ة( 
عمارة  املستقبل  اقامة  عنوانه)ا( 
443 رقم 24 سيدي معروف 22272 

)ة(  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 
للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم  82286.
74I

N2M CONSEIL-SARL

STE COSTONER
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

STE COSTONER شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 

الجيش امللكي رقم 2 4 شقة رقم 4 
الناضور - 26222 الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23 99

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   22
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COSTONER
تشييد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املباني السكنية وغي2 السكنية .
شارع   : االأتماعي  املقر  عنوان 
 4 2 4 شقة رقم  الجيش امللكي رقم 

الناضور - 26222 الناضور املغرب.
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أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  -امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الواحد  عبد  ازعواج  السيد 
الزنقة  ابرهيم  اوالس  حي  عنوانه)ا( 
 26222 الناضور    7 رقم   329

الناضور املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الواحد  عبد  ازعواج  السيد 
الزنقة  ابرهيم  اوالس  حي  عنوانه)ا( 
 26222 الناضور    7 رقم   329

الناضور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   26 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

 222 تحت رقم 4487.
75I

EUREXMA

IWI VENTURE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تحويل املقر االأتماعي للشركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN  87

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
IWI VENTURE شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي مبنى 

توين سنت2 تور A ، الطابق الثامن ، 
زاوية شارع املسي2ة الخضراء و شارع 
الزرقطوني - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االأتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.222237

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل  نون22  222    6 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
الطابق   ،  A تور  سنت2  توين  «مبنى 

الثامن ، زاوية شارع املسي2ة الخضراء 

الدار   22222  - الزرقطوني  شارع  و 

بالص  «أنفا  إ 7  املغرب»  البيضاء 

 B1 - شقة رقم28 باب رقم 4 الطابق

22222 الدار البيضاء املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 6 8229.

76I

O CAPITAL GROUP

Casablanca Jeemeo Cars

شركة املساهمة

قفل التصفية

CASABLANCA JEEMEO CARS

شركة مساهمة» في طور التصفية» 

راسمالها 45.222.222,22 سرهم 

االأتماعي: الدار البيضاء،5 شارع 

عبد الطيف بن قدور، الطابق 

الرابعاملقر 

السجل التجاري 22887  – 

التعريف الجبائي479 25 2

قفل التصفية

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

لشركة  نوفم22  222   9 بتاريخ 

        Casablanca Jeemeo Cars

التصفية»  طور  «في  شركة 

 45.000.000،00 برأسمال 

شارع   5 االأتماعي:  مقرها  سرهم 

عبداللطيف بن قدور الدار البيضاء، 

قرر املساهمون: 

املصاسقة عل7 حسابات املصفي

تصفية  قفل  عل7  املصاسقة 

الشركة

مهام املصفي،  املوافقة عل7 إنهاء 

السيد عبد الرزاق يمو 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  للمحكمة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 2 سيسم22 222 تحت 

رقم 822799     

77I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE ATLASS APPLE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOCIETE BEMAFI
رقم 32 الطابق الثالت شارع الحسن 
الثاني أحداف أزرو ، 22 53، أزرو 

املغرب
 SOCIETE ATLASS APPLE SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدوسة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي متجر 
اقامة بوناصر بومية ميدلت - 

54 54 ميدلت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   29
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE ATLASS APPLE SARL

.AU
غرض الشركة بإيجاز : - الت22يد 

- التغليف.
متجر   : االأتماعي  املقر  عنوان 
اقامة بوناصر بومية ميدلت - 54 54 

ميدلت املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد اسماعيلي اسريس : 222.  

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اسريس  اسماعيلي  السيد 
اوعلي  مو�سى  ايت  سوار  عنوانه)ا( 
بومية ميدلت 54 54 ميدلت املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
اسريس  اسماعيلي  السيد 
اوعلي  مو�سى  ايت  سوار  عنوانه)ا( 
بومية ميدلت 54 54 ميدلت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   23 االبتدائية بميدلت بتاريخ 

 222 تحت رقم 333.

78I

AUDINEX SARLAU

COXWELL
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDINEX SARLAU
شارع عبد املومن و زنقة شتيال، 

طابق 4، بامليي -، الدار البيضاء ، 
22242، الدار البيضاء املغرب

COXWELL شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 44  زنقة 
محمد سميحا، طابق 6، مكتب 35 

سار البيضاء 24222 سار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524455

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  سأن22  222   23
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COXWELL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

-االستشارات اإلسارية.
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- االستشارات في اإلسارة والتنظيم 
واإلسارة.

- نظام معلومات.
والتسويق  البشرية  املوارس   -

واالتصال.
وضريبية  قانونية  استشارات   -

است2اتيجية للشركات.
واملشورة  الخدمة  تقديم   -

والتدريب.
عنوان املقر االأتماعي : 44  زنقة 
 35 مكتب   ،6 طابق  محمد سميحا، 
البيضاء  سار   24222 البيضاء  سار 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة    22  : عاسل  خيا  السيد 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عاسل  خيا  السيد 
البيضاء  سار  ق  م  الرباط  شارع   77

22222 سار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  عاسل  خيا  السيد 
البيضاء  سار  ق  م  الرباط  شارع   77

22222 سار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 822777.
79I

MOGADOR BUREAU

PLAYA TECHNO MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

MOGADOR BUREAU
 EL OUATIA ، 82010، TAN TAN

PLAGE MAROD
PLAYA TECHNO MAROC شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي الحي 

االساري - الوطية - 2 822 طانطان 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5975

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   22
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PLAYA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TECHNO MAROC
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 Électronique - Installation -
 Électrotechnique- Informatique

.Industriel
الحي   : االأتماعي  املقر  عنوان 
طانطان   822 2  - الوطية   - االساري 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

22.222,22  سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد كريم هللا عبد هللا : 5.222 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
 5.222  : محمد  الدرهم  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
هللا  عبد  هللا  كريم  السيد 
 - السنبلة  مجموعة   29 عنوانه)ا( 

التقدم 2 822 الرباط املغرب.
عنوانه)ا(  محمد  الدرهم  السيد 
67 82222 كلميم  زنقة مستي الرقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
هللا  عبد  هللا  كريم  السيد 
 - السنبلة  مجموعة   29 عنوانه)ا( 

التقدم 2 822 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  بطانطان  االبتدائية 

رقم -.

82I

comptacontrole

CITY OIL SERVICE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptacontrole
2 زاوية شارع فاس و زنقة واس الدهب 
اقامة صفاء   الطابق االول رقم   ، 

93222، طنجة املغرب
 CITY OIL SERVICE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 
محمد الساسس ,زنقة أزر 

كومورس,اقامة حبيبة, الشطر 
االول, الطابق االول رقم 6  - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  2677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   26
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CITY  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.OIL SERVICE SARL AU
تسيي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 
محالت تجارية , محل, مقهى, مطعم..

 : االأتماعي  املقر  عنوان 
أزر  ,زنقة  الساسس  محمد  شارع 
كومورس,اقامة حبيبة, الشطر االول, 
الطابق االول رقم 6  - 92222 طنجة 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 522  : اسامة  الخياطي  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الخياطي اسامة عنوانه)ا( 
  2 رقم   25 زنقة  االسريسية  حي 

92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد الخياطي اسامة عنوانه)ا( 
  2 رقم   25 زنقة  االسريسية  حي 

92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22    2 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 7324.

8 I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

Y.E.A. IMMO
إعالن متعدس القرارات

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20300، CASABLANCA MAROC

Y.E.A. IMMO «شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االأتماعي: 2 زنقة 

امللوية مرس السلطان - 2222 الدار 
البيضاء املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.26 4 7
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 مارس 3 22
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 
 Y.E.A من  التجاري  االسم  تغيي2 

Y.E.O.IMMO 7 ا IMMO
قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 
تحويل املقر االأتماعي للشركة من2 
الدار  السلطان  مرس  امللوية  زنقة 
البيضاء ا 7 عمارة مارينا مركز  زاوية 
بن  محمد  شارع  و  الزقطوني  شارع 

عبد هللا مكتب 43 الطابق7
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
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عل7  ينص  الذي   :5 رقم  بند 
 : املقر االأتماعي للشركة هو  مايلي: 
الزقطوني  زاوية شارع  مارينا مركز  
و شارع محمد بن عبد هللا مكتب 43 

الطابق7
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
أبريل 3 22 تحت رقم 382 2252.

82I

socomif sarl

 HYGIE GLOBAL CLEANING
MAROC SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

socomif sarl
زنقة محمد الحصا ي عمارة 35 شقة 

رقم 2 ، 4225 ، القنيطرة املغرب
 HYGIE GLOBAL CLEANING
MAROC SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 59 

شارع موالي عبد العزيز إقامة موالي 
عبد العزيز رقم 4 القنيطرة - 4222  

القنيطرة املفرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
63423

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   25
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HYGIE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
 GLOBAL CLEANING MAROC

.SARL AU
متجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أملة سلع منزلية.

 59 رقم   : عنوان املقر االأتماعي 
شارع موالي عبد العزيز إقامة موالي 
عبد العزيز رقم 4 القنيطرة - 4222  

القنيطرة املفرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : الشويت  أشرف  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
  .222  : الشويت  أشرف  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أشرف الشويت عنوانه)ا( 
العسكرية  امللكية  الجهوية  القاعدة 
القنيطرة    4222 القنيطرة  الثالثة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  الشويت  زهيلر  السيد 
القنيطرة   558 ب3  العربي  املغرب 

4222  القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم  8924.
83I

MELIUS CONSULTING

MELKAT TRADE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MELIUS CONSULTING
رقم 49 ، زنقة سعد إبن أبي وقاص ، 
الطابق الثاني ، مكتب رقم 3 ألزاس 

لورين، 22 22، الدار البيضاء 
املغرب

MELKAT TRADE شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي 7 ـ 9  
زنقة ال سورسوني - 22522 الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.474695

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت  أكتوبر  222   28 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
الهاني  حسني  )ة(  السيد  تفويت 
 522 حصة اأتماعية من أصل   92
عائشة  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

بوريب بتاريخ 27 أكتوبر  222.
الهاني  حسني  )ة(  السيد  تفويت 
222 حصة اأتماعية من أصل 522 
سليمان  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

إيدالم بتاريخ 27 أكتوبر  222.
الهاني  حسني  )ة(  السيد  تفويت 
222 حصة اأتماعية من أصل 522 
هبة إيدالم  )ة(  حصة لفائدة السيد 

بتاريخ 27 أكتوبر  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 73 823.

84I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

أورو شيبس
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع محمد الخامس و شارع 
ابن كثي2 إقامة سوس مارس رقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب
أورو شيبس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي املنطقة 

الصناعية طريق تطوان املمر   
القطعة أ 27  - 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22499

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   26
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
أورو   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

شيبس.
إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

رقائق البطاطس و غي2ها
و  الفواكه  حفظ  و  تحويل 

الخضروات.
املنطقة   : عنوان املقر االأتماعي 
املمر    تطوان  طريق  الصناعية 
طنجة   92222  -   27 أ  القطعة 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد محمد نبيل الفخار : 222.  

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الفخار  نبيل  محمد  السيد 
العزيز  عبد  موالي  شارع  عنوانه)ا( 
إقامة الجوهرة الزرقاء ط 6 رقم 42 

92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الفخار  نبيل  محمد  السيد 
العزيز  عبد  موالي  شارع  عنوانه)ا( 
إقامة الجوهرة الزرقاء ط 6 رقم 42 

92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 248634.
85I

centre d’étude de gestion et d’organisation

49KOENING
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

 centre d›étude de gestion et
d›organisation

 bd d› Anfa, résid Ibn ,89
 Zaidoune, tour A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc
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49KOENING شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 7  شارع 
البحت2ي - حي كوتييه - الدار البيضاء 
الدار البيضاء 22262 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

524323
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  سأن22  222   26
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.49KOENING
: • تصميم  غرض الشركة بإيجاز 
الالزمة  الكمبيوتر  برامج  وتطوير 
وامنظمة  ال22امج  وتنفيذ  إلنشاء 
والشبكات وتطبيقات ال22امج وقواعد 

البيانات واملواقع اإللكت2ونية.
• استغالل أي موقع ويب أنشأته 

الشركة ؛
أو  اإليجار  أو  البيع  أو  الشراء   •
التأأي2 أو اإلسارة أو املشاركة املباشرة 
أو غي2 املباشرة بأي وسيلة أو بأي شكل 
الشركات  أميع  في   ، امشكال  من 
وأميع الشركات التي تم إنشاؤها أو 
والتي لها نفس   ، التي سيتم إنشاؤها 

الغرض أو غرض مشابه أو مرتبط ؛.
7  شارع  عنوان املقر االأتماعي : 
البحت2ي - حي كوتييه - الدار البيضاء 
22262 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 
املالية  السنة  تبدأ   ،  99  : الشركة 
في  الشركة  تسجيل  يوم  في  امو 7 
في  3  وتنتهي  التجاري  السجل 

سيسم22 التا ي. سنة .
 322.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .472  : ملريني  عثمان  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

  .532  : السيدة سارة الجعيدي 
حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ملريني  عثمان  السيد 
شارع سو رول 92222 نويي سور سين 

92222 نويي سور سين فرنسا.
السيدة سارة الجعيدي عنوانه)ا( 
شارع سو رول92222 نويي سور سين 

92222 نويي سور سين فرنسا.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  ملريني  عثمان  السيد 
شارع سو رول 92222 نويي سور سين 

92222 نويي سور سين فرنسا
السيدة سارة الجعيدي عنوانه)ا( 
شارع سو رول 92222 نويي سور سين 

92222 نويي سور سين فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 822729.
86I

موثق

GSI PROMOTION
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موثق
22  شارع موالي اسريس االول 
افامة سار موالي اسريس الطابق 

الثاني رقم 6 الدارالبيضاء ، 22522، 
الدارالبيضاء املغرب

GSI PROMOTION شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي 3 زنقة 
الحاأب بوركون الدارالبيضاء - 

38322 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
528623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  ماي  222   28
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GSI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROMOTION
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
زنقة   3  : االأتماعي  املقر  عنوان 
 - الدارالبيضاء  بوركون  الحاأب 

38322 الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 522.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
5.222 حصة   : السيد عاسل رضا 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رضا  عاسل  السيد 
اقامة مارينا بالنكا رقم 7أ3 سار بوعزة 

22222 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  رضا  عاسل  السيد 
اقامة مارينا بالنكا رقم 7أ3 سار بوعزة 

22222 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو  222 تحت رقم 8 7844.

87I

SOCIETE CONSULTING

 CERTITUDE MEDIA ET
PUBLICITE

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تحويل املقر االأتماعي للشركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 CERTITUDE MEDIA ET

PUBLICITE شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزئة 
البلدية زنقة 3 رقم 5 - 222 5 

الحاأب املفرب.
تحويل املقر االأتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2989

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 29 أكتوبر  222 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
 -  5 رقم   3 زنقة  البلدية  «تجزئة 
222 5 الحاأب املفرب» إ 7 «املحل 
 - اومو�سى  عثمان  قصر   67 رقم 

54352 ميدلت املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   29 بتاريخ  بميدلت  االبتدائية 

 222 تحت رقم 663.
88I

مكتب معيشة للحسابات و امستشارات الجبائية

BELLOUMI AGRO SERVISE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكتب معيشة للحسابات و 
امستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E رقم 22 -- سيدي 
سليمان ، 4222 ، سيدي سليمان 

املغرب
 BELLOUMI AGRO SERVISE

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي : حي 
املحمدية 4 رقم 222 - 4222  

سيدي سليمان املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2447

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل  نون22  222    5 املؤرخ في 
 BELLOUMI AGRO SERVISE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوان  سرهم    22.222
 222 رقم   4 اإلأتماعي حي املحمدية 
املغرب  سليمان  سيدي    4222  -

نتيجة لتدهور القطاع .
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و عين:
السيد)ة( محمد بلومي و عنوانه)ا( 

سيدي سليمان 4222  سيدي 
سليمان املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
حي  وفي  نون22  222    5 بتاريخ 
  4222  -  222 رقم   4 املحمدية 

سيدي سليمان املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 26 

سأن22  222 تحت رقم 348.
89I

SOMADINCO

 IN-BULDING WIRELESS
TELECOM

إعالن متعدس القرارات

SOMADINCO
إقامة ماأورل عمارة B رقم2 

حي القدس ال22نو�سي ، 2 226، 
الدارالبيضاء املغرب

 IN-BULDING WIRELESS
TELECOM «شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة»
وعنوان مقرها االأتماعي: زاوية 
شارع الشفشاوني و زنقة عبد 

الحميد بن باسيس طابق 4 شقة 7  
عين السبع - 22582 الدارالبيضاء 

املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.22677 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 2  نون22  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 
باع كل من السيد سعد العلوي 333 
 333 الكرس  هللا  السيد عبد  حصة، 
 334 مالكي  عصام  السيد  و  حصة 
الذي  سرايدي  مروان  للسيد  حصة 

قبل 222  حصة. 
عل7  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
إستقالة السيد عصام مالكي  مايلي: 
و السيد عبد هللا الكرس من منصب 

مسي2ي الشركة

قرار رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 

مسي2  سرايدي  مروان  السيد  تعيين 

وحيد لشركة

قرار رقم 4: الذي ينص عل7 مايلي: 

تعديل النضام االسا�سي لشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص عل7 مايلي: 

مبلغ  في  محدس  الشركة  مال  رأس 

  222 إ 7  مقسمة  سرهم    22.222

حصة مسندة لسيد مروان سرايدي

عل7  ينص  الذي   : 5 رقم  بند 

مسي2  سرايدي  مروان  السيد  مايلي: 

وحيد لشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  9 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 3 8229.

92I

COMPTAMED

LA PUISSANCE COGNITIF
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

COMPTAMED

 BAB ANASSI 2 GH 04 4 EME

 ETAGE AHAL ALGHLAM CASA

 ، 200000، CASABLANCA

MAROC

LA PUISSANCE COGNITIF شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي زنقة 

سمية اقامة شهرزاس 3 الطابق 5 

رقم 22 الدار البيضاء - 22222 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 78 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداس القانون  يوليوز  222    9

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PUISSANCE COGNITIF

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خاصة.

زنقة   : االأتماعي  املقر  عنوان 

 5 الطابق   3 شهرزاس  اقامة  سمية 

رقم 22 الدار البيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 522  : أوسي  الجيال ي  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

 522  : هللا  عبد  الهلوس  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الجيال ي أوسي عنوانه)ا( 

ابراهيم  اقامة  اوملاس  عين  زنقة 

بوركون   32 شقة   5 طابق  الجراح 

22222 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

السيد الهلوس عبد هللا عنوانه)ا( 

الدار    9 6 رقم  3 زنقة  عين الشفاء 

البيضاء  الدار   22222 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد الجيال ي أوسي عنوانه)ا( 

ابراهيم  اقامة  اوملاس  عين  زنقة 

بوركون   32 شقة   5 طابق  الجراح 

22222 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر  222 تحت رقم 7 7949.

9 I

VERSION CONSULTING

 AIT HAMMADI
TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VERSION CONSULTING

 Marrakech ، 40000، Marrakech

MAROC

 AIT HAMMADI TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 425 

سوار اكاسيران ثلثاء نيعقوب اسني 

الحوز - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2287 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    2

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AIT  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAMMADI TRANSPORT

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي2 .
عنوان املقر االأتماعي : رقم 425 

اسني  نيعقوب  ثلثاء  اكاسيران  سوار 

الحوز - 42222 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

حماسي  أيت  الحسين  السيد 

سرهم    22 بقيمة  حصة    .222  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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حماسي  أيت  الحسين  السيد 
عنوانه)ا( سوار اكاسيران ثلثاء نيعقوب 
اسني الحوز 42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

حماسي  أيت  الحسين  السيد 
عنوانه)ا( سوار اكاسيران ثلثاء نيعقوب 

اسني الحوز 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   23 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32325 .
92I

AUDIT ET SYSTEMES DE GESTION

POLYCLINIQUE ATLAS FES
شركة التضامن

تحويل الشكل القانوني للشركة
 AUDIT ET SYSTEMES DE

GESTION
 RUE ABDELKRIM KHATTABI

 VN N° 5 FES، 30000، FES
MAROC

 POLYCLINIQUE ATLAS FES
شركة التضامن

و عنوان مقرها االأتماعي طريق 
صفرو - 32222 فاس .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.72437
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في  2 أكتوبر  222 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من «شركة 
التضامن» إ 7 «شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   32 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 5390/21.
93I

A&T AUDITEURS CONSULTANTS

A.S SOUS-TRAITE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 A&T AUDITEURS
CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc
 C N° 57 ، 90000، TANGER

املغرب

A.S SOUS-TRAITE شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي ساحة 

الروساني، زنقة السينا، إقامة بتهوفن 

2، الطابق الثالث، رقم 82 - 92262 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22443

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    6

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 A.S  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOUS-TRAITE

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نظام تدبي2 الجوسة.

ساحة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
الروساني، زنقة السينا، إقامة بتهوفن 
2، الطابق الثالث، رقم 82 - 92262 

طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد سليم الرطاوي : 2  حصة 

بقيمة 222.  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الرطاوي  سليم  السيد 
99397 أنجوان أزر  كاناليني مريجو 

القمر.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  الرطاوي  سليم  السيد 
99397 أنجوان أزر  كاناليني مريجو 

القمر

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 2659 .

94I

BOUKHRIS &ASSOCIES

ESPACE DEVELOPPEMENT
إعالن متعدس القرارات

ESPACE DEVELOPPEMENT

شركة مساهمة

رأسمالها: 272.425.222 سرهم

مقرها االأتماعي: 6 2 شارع 

الزرقطوني، الدار البيضاء

 RC n° 176.237 – IF N° 401 571

46

العم  الجمع  محضر  بموأب 

يوليوز   22 بتاريخ  املنعقد  العاسي 

 222، تقرر ما يلي:

السيد  استقالة  معاينة   -

كريستوف ألكسندر بوزو من مهامه 

كمتصرف وكرئيس مجلس االسارة.

معاينة استقالة السيدة هاأر   -

بنعمار من مهامها كمتصرفة.

ن  أدس   )2( متصرفين  تعيين   -

أأل رفع عدس أعضاء مجلس اإلسارة 

إ 7 الحد امسنى القانوني:

وطنيته  الشرايبي  يحيى  السيد   •

BE742856

وطنيتها  السيدة كوثر أوهرتي،   •

Q 83477

االسارة  مجلس  محضر  بموأب 

املنعقد بتاريخ 22 شتن22  222، تقرر 

ما يلي:

الشرايبي  يحيى  السيد  تعيين   -

كرئيس مجلس   BE742856 وطنيته 

االسارة للشركة

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

 822764 تحت عدس  بالدار البيضاء 

بتاريخ 7  نون22 222.
ملخص قصد النشر

95I

STE FIDLAMIAE SARL

FIGUIG TOURS CAR
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتماعي للشركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE AL HOUSSIMA

 APPT 4 HASSAN ، 10000،
RABAT MAROC

FIGUIG TOURS CAR شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع عبد 
املومن عمارة الزاوية متجر رقم 48 

حسان - 2222  الرباط املغرب.
تحويل املقر االأتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.92525

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل  نون22  222   32 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
الزاوية  عمارة  املومن  عبد  «شارع 
  2222  - حسان   48 رقم  متجر 
شارع  «ملتقى  إ 7  املغرب»  الرباط 
الطابق  الحسن الثاني عمارة رقم   
  2222  - مكرر حسان   2 امول رقم 

الرباط املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   26 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم 2 223 .
96I

STE CISS SARL

STE WIAS PUB
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CISS SARL
 BUREAU 7 RUE N°399 2EME
 ETAGE LOTS JANAT ZITOUNE

 1 BENSOUDA FES BUREAU
 IBRAHIM MABOUT، 30000،

FES MAROC
STE WIAS PUB شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد
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وعنوان مقرها اإلأتماعي متجر رقم 

4 اقامة ب أ 2  تجزئة مرزاقة عين 

السمن فاس 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

724 3

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    6

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WIAS PUB

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

. IMPRIMEUR

عنوان املقر االأتماعي : متجر رقم 

تجزئة مرزاقة عين    2 اقامة ب أ   4

السمن فاس 32222 فاس املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 RACHID BRIGUI :  .222 السيد

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 RACHID BRIGUI السيد 

 BLOC 16 N2 HAY عنوانه)ا( 

فاس   QODS 2 ERAC FES 32222

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  ابريكي  رشيد  السيد 

 BLOC 16 N2 HAY QODS 2 ERAC

FES 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 5358.

97I

الو باتيس

BASMALI
إعالن متعدس القرارات

الو باتيس

تجزئة ابن تاشفين الرقم 85  ، 

42222، مراكش املغرب

BASMALI «شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة»

وعنوان مقرها االأتماعي: تجزئة 

معطى هللا الرقم 542 محاميد - 

42222 مراكش املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.96225

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 نون22  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل7  ينص  الذي  رقم  2:  قرار 

مايلي: تفويت الحصص 

عل7  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 

القانوني  الشكل  تحويل  مايلي: 

للشركة

عل7  ينص  الذي   :23 رقم  قرار 
مايلي: زياسة في رأسمال الشركة

عل7  ينص  الذي   :24 رقم  قرار 

مايلي: تغيي2 نشاط الشركة

عل7  ينص  الذي   :25 رقم  قرار 

مايلي: تعيين املسي2 الثاني 

عل7  ينص  الذي   :26 رقم  قرار 

مايلي: تغيي2 اسم الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل7  ينص  الذي  رقم  2:  بند 

القانوني  الشكل  تحويل  مايلي: 

املسؤولية  سات  شركة  من  للشركة 

ا 7  الوحيد  الشريك  سات  املحدوسة 

شركة سات املسؤولية املحدوسة 

عل7  ينص  الذي   :22 رقم  بند 

 ALLO تغيي2 اسم الشركة من  مايلي: 

BASMALI 7 ا PATISS

بند رقم 23: الذي ينص عل7 مايلي: 

تغيي2 نشاط الشركة ا 7 نقل البضائع 

واممتعة غي2 املصحوبة بذويهم للغي2 

عل7 الصعيد الدو ي و الوطني

بند رقم 26: الذي ينص عل7 مايلي: 
حسناوي  للسيد  الحصص  تفويت 
422 حصة  احمد بحيث يكون لديه 

و السيد اكوسار سعيد 3622 حصة
عل7  ينص  الذي   :27 رقم  بند 
زياسة في رأسمال الشركة من  مايلي: 

22222  ا 7 422222
بند رقم 3 : الذي ينص عل7 مايلي: 
تعيين املسي2 الثاني السيد حسناوي 
احمد ا 7 أانب املسي2 االول السيد 

اكوسار سعيد
بند رقم 6 : الذي ينص عل7 مايلي: 
والعمليات  امعمال  لجميع  يخول 
املعنية بالشركة ، بالتوقيع املنفصل 
 ، للشركة  املشاركين  املسي2ين  محد 
وهو السيد حسناوي أحمد أو السيد. 

اكوسار سعيد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 3698 .
98I

SOCIETE CONSULTING

RESTAURANT CROUSTY 94
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 RESTAURANT CROUSTY 94

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي محل 
تجاري الكائن بعنوان القطعة رقم 
838 تجزئة القرويين طريق عين 

الشقف - 32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72449

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   23
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RESTAURANT CROUSTY 94
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

مطعم
إنشاء واستغالل وتشغيل مطعم

السريعة  الوأبات  خدمات 
املحمولة أو تناولها في املوقع، وبشكل 
في  تقع  التي  امنشطة  أميع  عام، 
للوأبات  مطعم  استغالل  نطاق 

الخفيفة.
استغالل متجر املشروبات، أميع 
مطاعم  املقاهي،  املطاعم،  أنواع 
الوأبات الخفيفة، منتجات املبان، 

قاعة الشاي… 
تنظيم وأبات العمل، والحفالت، 
واملآسب، ووأبات الطعام للعائالت أو 

املجموعات، وعروض العشاء
تقديم الطعام مع املشروبات

مطاعم وخدمات املطعم املتنقلة
محل   : االأتماعي  املقر  عنوان 
رقم  القطعة  بعنوان  الكائن  تجاري 
عين  طريق  القرويين  تجزئة   838

الشقف - 32222 فاس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : احمصار  أواس  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  احمصار  أواس  السيد 
6 تجزئة  عمارة و الطابق امول شقة 
32222 فاس  امفق املرأة واس فاس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  احمصار  أواس  السيد 
6 تجزئة  عمارة و الطابق امول شقة 
32222 فاس  امفق املرأة واس فاس 

املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   32 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 5423.
99I

Sud Business Center

 MARRAKECH SMART
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تحويل املقر االأتماعي للشركة

Sud Business Center
إقامة أوهرة امطلس عمارة س رقم 
2 الطابق امر�سي زاوية زنقة أبو بكر 
الصديق و زنقة زينب نفيسية الحي 
الشتوي مراكش، 42222، مراكش 

املغرب
 MARRAKECH SMART SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 22 
شارع السالمة تجزئة بركة البهجة 

حي اسيف C - 40090 مراكش 
املغرب.

تحويل املقر االأتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.79 79
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 23 سأن22 9 22 تم تحويل 
للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
تجزئة  السالمة  شارع   22 «رقم  من 
 C - 40090 بركة البهجة حي اسيف
لكاريل  «اقامة  إ 7  املغرب»  مراكش 
  5 رقم  شقة   27 عمارة  نرأس 
تجزئة السعاسة عين مزوار - 52 42 

مراكش املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   23 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

9 22 تحت رقم 2583  .
 22I

s1 consulting

سطسيون بير طم طم
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

s1 consulting
 imm 2eme etage ville  8

 nouvelle sefrou3 ، 31000،

SEFROU MAROC

سطسيون بي2 طم طم شركة 
ذات املسؤولية املحدوسة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي مركز بي2 
طم طم صفرو - 222 3 صفرو 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.223

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2222 يناير   29 املؤرخ في 

املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 

سطسيون بي2 طم طم مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنوان  سرهم    22.222
صفرو  طم  طم  بي2  مركز  اإلأتماعي 

 : صفرو املغرب نتيجة ل   3 222  -

توقف عن النشاط.

بي2 طم  التصفية ب  و حدس مقر 

طم - 222 3 صفرو املغرب. 

و عين:

و  شفيق  احمد  السيد)ة( 

عنوانه)ا( فاس 32222 فاس املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

: محضر  الوثائق املتعلقة بالتصفية 

أمع العام

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   29 بتاريخ  بصفرو  االبتدائية 

2222 تحت رقم 112/2020.

 2 I

SOUAD TRANS

SOUAD TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

SOUAD TRANS

 RTE AIN CHKEF LOTISSEMENT

 AL KARAOUYEN LOT 56 ،

30000، FES MAROC

SOUAD TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي الشقة 

رقم 2  إقامة الفرسوس تجزئة سليلة 

- 32222 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.69275

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  شتن22  222   23 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

سعاس يوسف  )ة(  تفويت السيد 

أصل  من  اأتماعية  حصة   322
222.  حصة لفائدة السيد )ة( طارق 

البقا ي بتاريخ 23 شتن22  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أكتوبر   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 4473.

 22I

GHIZLANE DOUBLANE

MIXO METAL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE

رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 

الساسس ، 24222، الجديدة املغرب

MIXO METAL شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 

سوارالدعيجات موالي عبد هللا - 

24222 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 8733

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222    4

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MIXO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.METAL

بإيجاز  الشركة  غرض 
 ENTREPRENEUR DE  :
 C O N S T R U C T I O N S

. MÉTALLIQUES
 : االأتماعي  املقر  عنوان 
 - هللا  عبد  موالي  سوارالدعيجات 

24222 الجديدة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   522  : السيد أواس سهبي 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
حصة   522  : سا ي  حمزة  السيد 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سهبي  أواس  السيد 
هللا  عبد  موالي  سوارالدعيجات 

24222 الجديدة املغرب.
عنوانه)ا(  سا ي  حمزة  السيد 
هللا  عبد  موالي  سوارالدعيجات 

24222 الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  سهبي  أواس  السيد 
هللا  عبد  موالي  سوارالدعيجات 

24222 الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22  االبتدائية بالجديدة بتاريخ  2 

 222 تحت رقم 27286.
 23I

ILYADO CONSULTING

 SOCIETE AMIGOS BENI
MELLAL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تأسيس شركة

ILYADO CONSULTING
 BOULEVARD IBN KHALDOUNE

 IMMB.12 1ER ETAGE )PRES
 CAFE EL OURROUD( ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 SOCIETE AMIGOS BENI
MELLAL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
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وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 
العيون اقامة الليمورية الرقم 26 

بلوك 24 بني مالل 23222 بني مالل 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  225

 26 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  ف22اير  222 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE AMIGOS BENI MELLAL

.SARL
 / قهوى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أشغال مختلفة.
شارع   : االأتماعي  املقر  عنوان 
 26 الرقم  الليمورية  اقامة  العيون 
23222 بني مالل  24 بني مالل  بلوك 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 522  : بوشما  النبي  عبد  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيد خالد شامخي : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  شامخي  خالد  السيد 
تجزئة الرمز بلوك 3 الرقم 6  23222 

بني مالل املغرب.
السيد عبد النبي بوشما عنوانه)ا( 
 64 الرقم   2 تجزئة البوهراوي بلوك 

23222 بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  شامخي  خالد  السيد 
تجزئة الرمز بلوك 3 الرقم 6  23222 

بني مالل املغرب

السيد عبد النبي بوشما عنوانه)ا( 
 64 الرقم   2 تجزئة البوهراوي بلوك 

23222 بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 24 مارس 

 222 تحت رقم 347.
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Sud Business Center

KXP
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Sud Business Center
إقامة أوهرة امطلس عمارة س رقم 
2 الطابق امر�سي زاوية زنقة أبو بكر 
الصديق و زنقة زينب نفيسية الحي 
الشتوي مراكش، 42222، مراكش 

املغرب
KXP شركة ذات مسؤولية محدوسة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي 55 شارع 
محمد الخامس عمارة أكار شقة 
رقم 33 أيليز - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2222 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   22
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
. KXP : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
غرض الشركة بإيجاز : التجارة.

 مقاول أعمال مختلفة أو البناء ؛
وأأهزة  معدات  أميع  تاأر   

الحاسوب وأثاث املكاتب ؛
وامأهزة  املعدات  أميع  تاأر   

الكهربائية ومواس العقاقي2 ؛

وامأهزة  املعدات  أميع  تاأر   
املراقبة  وأأهزة  البصرية  السمعية 

وأأهزة التكييف والت22يد ؛
املعدات  كافة  وتصدير  استي2اس 
وامأهزة الكهربائية )أأهزة الحاسوب 
السمعية  امأهزة   ، االلكت2ونيات   ،

البصرية ...(.
55 شارع  عنوان املقر االأتماعي : 
محمد الخامس عمارة أكار شقة رقم 

33 أيليز - 42222 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : السيد كراخي عبد اإلله 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كراخي عبد اإلله عنوانه)ا( 
 42 42  726 رقم  املسي2ة  ألف 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد كراخي عبد اإلله عنوانه)ا( 
 42 42  726 رقم  املسي2ة  ألف 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   23 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 29287 .
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Sud Business Center

BHN TRADE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Sud Business Center
إقامة أوهرة امطلس عمارة س رقم 
2 الطابق امر�سي زاوية زنقة أبو بكر 
الصديق و زنقة زينب نفيسية الحي 
الشتوي مراكش، 42222، مراكش 

املغرب
BHN TRADE شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي 55 شارع 
محمد الخامس عمارة أكار شقة 

رقم 33 أيليز - 42222 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22539

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   25
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BHN  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TRADE
تاأر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس الجديدة واملستعملة.
استي2اس وتصدير املالبس الجديدة 

واملستعملة.
 التجارة.

55 شارع  عنوان املقر االأتماعي : 
محمد الخامس عمارة أكار شقة رقم 

33 أيليز - 42222 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة    22  : السيد بال ي هشام 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  السيد بال ي هشام عنوانه)ا( 
سار التون�سي رقم 68 النخيل الشما ي 

42262 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
حي  السيد بال ي هشام عنوانه)ا( 
سار التون�سي رقم 68 النخيل الشما ي 

42262 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   23 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 4 298 .

 26I
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AL ASSASSE AFFAIRES

 STE PALAIS MOTO SERRAJ

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

قفل التصفية

AL ASSASSE AFFAIRES

الشقة 5 أ العمارة 5  الطابق الثاني 

زنقة سبو املدينة الجديدة مكناس ، 

MEKNES MAROC ،775

 STE PALAIS MOTO SERRAJ

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي : رقم 3 

عمارة ب8 البستان ويسالن مكناس 

- 52222 مكناس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.36557

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

24 غشت  222 تقرر حل  املؤرخ في 

 STE PALAIS MOTO SERRAJ SARL

شركة ذات املسؤولية املحدوسة مبلغ 

وعنوان  سرهم    22.222 رأسمالها 

عمارة ب8   3 مقرها اإلأتماعي رقم 

 52222  - مكناس  ويسالن  البستان 

لظروف  نتيجة  املغرب  مكناس 

اقتصاسية.

و عين:

الجعدوني  عدراء  السيد)ة( 

أكدال  حي   864 رقم  عنوانه)ا(  و 

املغرب  مكناس   52222 مكناس 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 

 3 وفي رقم  غشت  222   24 بتاريخ 

البستان ويسالن مكناس  عمارة ب8 

- 52222 مكناس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22    7 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 378.
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Sud Business Center

DEE CLEFS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

Sud Business Center
إقامة أوهرة امطلس عمارة س رقم 
2 الطابق امر�سي زاوية زنقة أبو بكر 
الصديق و زنقة زينب نفيسية الحي 
الشتوي مراكش، 42222، مراكش 

املغرب
DEE CLEFS شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي 55 شارع 
محمد الخامس عمارة أكار شقة 
رقم 33 أيليز - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22395
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   23
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DEE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CLEFS
وكالة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
)تنظيم  والتقني  التجاري  التنظيم 

امحداث( ؛
- خدمات االستقبال واإلرشاس؛

- استي2اس وتصدير..
55 شارع  عنوان املقر االأتماعي : 
محمد الخامس عمارة أكار شقة رقم 

33 أيليز - 42222 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 52  : أتة  ستفان  فاسي  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
حصة   52  : نفزي  السيدة هيفاء 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

أتة  ستفان  فاسي  السيد 
عنوانه)ا( فيال 7 اليفر بالم املحمدية 

الويدان 42262 مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  نفزي  هيفاء  السيدة 
قياسة  املحمدية  بالم  اليفر   7 فيال 

الويدان 42262 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
أتة  ستفان  فاسي  السيد 
عنوانه)ا( فيال 7 اليفر بالم املحمدية 

الويدان 42262 مراكش املغرب
عنوانه)ا(  نفزي  هيفاء  السيدة 
قياسة  املحمدية  بالم  اليفر   7 فيال 

الويدان 42262 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22    7 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم  2962 .
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Sud Business Center

SACHA SUCRÉE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

Sud Business Center
إقامة أوهرة امطلس عمارة س رقم 
2 الطابق امر�سي زاوية زنقة أبو بكر 
الصديق و زنقة زينب نفيسية الحي 
الشتوي مراكش، 42222، مراكش 

املغرب
SACHA SUCRÉE شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي 55 شارع 
محمد الخامس عمارة أكار شقة 
رقم 33 أيليز - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2242 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   23
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SACHA SUCRÉE
بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
وامحذية  للمالبس  اإلنت2نت  ع22 
ومنتجات  التجميل  ومستحضرات 
الديكور  ومواس  امطفال  حضانة 

والصناعة التقليدية ؛
املالبس  وتصدير  استي2اس   -
التجميل  ومستحضرات  وامحذية 
ومواس  امطفال  حضانة  ومنتجات 

الديكور والصناعة التقليدية ؛
- التجارة.

55 شارع  عنوان املقر االأتماعي : 
محمد الخامس عمارة أكار شقة رقم 

33 أيليز - 42222 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 52  : أتة  ستفان  فاسي  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
حصة   52  : نفزي  السيدة هيفاء 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
أتة  ستفان  فاسي  السيد 
عنوانه)ا( فيال 7 اليفر بالم املحمدية 

الويدان 42262 مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  نفزي  هيفاء  السيدة 
قياسة  املحمدية  بالم  اليفر   7 فيال 

الويدان 42262 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
أتة  ستفان  فاسي  السيد 
عنوانه)ا( فيال 7 اليفر بالم املحمدية 

الويدان 42262 مراكش املغرب
عنوانه)ا(  نفزي  هيفاء  السيدة 
قياسة  املحمدية  بالم  اليفر   7 فيال 

الويدان 42262 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22    7 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 29625 .
 29I
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ccis-casablanca

 ALKHAMSSA BUSINESS
DEVELOPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تأسيس شركة

ccis-casablanca
 bd med V ، 20200، 98

casablanca اململكة املغربية
 ALKHAMSSA BUSINESS

DEVELOPEMENT شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 28  زنقة 
العرعار طابق 2 مكتب 6 - 22 22 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5227 9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  شتن22  222    5
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ALKHAMSSA BUSINESS

.DEVELOPEMENT
التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحلية.
الخاصة  املنتجات  إنتاج 

واملرخصة
استي2اس و تصدير.

عنوان املقر االأتماعي : 28  زنقة 
 22 22  -  6 مكتب   2 العرعار طابق 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
342 حصة   : السيد هي22ت موزر 

بقيمة 34.222 سرهم للحصة .
 332  : فوولكل  سفين  السيد 
حصة بقيمة 33.222 سرهم للحصة .
سشيلد  ميشيل  ستيفان  السيد 
سرهم   33.222 بقيمة  حصة   332  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  موزر  هي22ت  السيد 
غراز  كايرنتني2زست2اس8254   532
سي2سبورغ   8254 سي2سبورغ 

النمسا.
عنوانه)ا(  فوولكل  سفين  السيد 
45ب  4 8  4 8  زيغيلست2اس 

انتي2بريستايتن النمسا.
سشيلد  ميشيل  ستيفان  السيد 
45ب  4 8  زيغيلست2اس  عنوانه)ا( 

 4 8 انتي2بريستايتن النمسا.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
بلقاسم  اس  محمد  السيد 
عنوانه)ا( سوار العسكر سرب الروضة 
رقم 2  مكرر 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر  222 تحت رقم 796867.
  2I

Sud Business Center

XD AGENCY
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتماعي للشركة

Sud Business Center
إقامة أوهرة امطلس عمارة س رقم 
2 الطابق امر�سي زاوية زنقة أبو بكر 
الصديق و زنقة زينب نفيسية الحي 
الشتوي مراكش، 42222، مراكش 

املغرب
XD AGENCY شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي 55 شارع 
محمد الخامس عمارة أكار شقة 
رقم 33 كيليز - 42222 مراكش 

املغرب.
تحويل املقر االأتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 24347

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 8  أكتوبر  222 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
عمارة  الخامس  محمد  شارع   55»

 42222  - كيليز   33 أكار شقة رقم 
أندالو  «رياض  إ 7  املغرب»  مراكش 
 - الطابق الثاني الشريفية   - رقم  2 

62 42 مراكش املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22    7 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم  2966 .

   I

CABINET BOUZIDI

EL MARRAKI TTI
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 25  
الناظور ، 62222، الناظور املغرب
EL MARRAKI TTI شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي حي 

الزيتون بن الطيب - 62253 سريوش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
387

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   28
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARRAKI TTI
نقل بري   : غرض الشركة بإيجاز 

للبضائع لآلخرين
أعمال مختلفة
الت2ويج للعقار.

حي   : االأتماعي  املقر  عنوان 
62253 سريوش  الزيتون بن الطيب - 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

حصة   952  : السيد حمزة املراقي 
بقيمة 22  سرهم للحصة .

 52  : لخلوفي  انصاف  السيدة 
حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املراقي  حمزة  السيد 
ناظور   62222  27 بلوك  املطار  حي 

املغرب.
السيدة انصاف لخلوفي عنوانه)ا( 
ناظور   62222  27 بلوك  املطار  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد حمزة املراقي عنوانه)ا( حي 
املطار بلوك 27 62222 ناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
9  نون22  االبتدائية بالدريوش بتاريخ 

 222 تحت رقم 35 .
  2I

ILYADO CONSULTING

STE RAYNAZ CAR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ILYADO CONSULTING
 BOULEVARD IBN KHALDOUNE

 IMMB.12 1ER ETAGE )PRES
 CAFE EL OURROUD( ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 STE RAYNAZ CAR SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي الطابق 
االول تجزئة موالي صالح رقم 35 
سيدي عبدهللا القصيبة قصبة 
تاسلة 23352 قصبة تاسلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 933

 25 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  يناير  222 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAYNAZ CAR SARL AU
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.
الطابق   : االأتماعي  املقر  عنوان 
 35 رقم  صالح  موالي  تجزئة  االول 
سيدي عبدهللا القصيبة قصبة تاسلة 

23352 قصبة تاسلة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 522.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 522  : واحمان  سهيل  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  واحمان  سهيل  السيد 
اقامة  حورية  تجرئة  الشرف  حي 
محمد امين الرقم   بني مالل 23222 

بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  واحمان  سهيل  السيد 
اقامة  حورية  تجرئة  الشرف  حي 
محمد امين الرقم   بني مالل 23222 

بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  تاسلة  بقصبة  االبتدائية 

يناير  222 تحت رقم 2 .

  3I

FIDICOM

MAIL PLASTIC
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

FIDICOM
 AV ORAN N° 10 RUE BERLIN
 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC
MAIL PLASTIC شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 87 
الحي الصناعي سيدي ابراهيم - 

32222 فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4598 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  أكتوبر  222  في     املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
تفويت السيد )ة( حليم العيساوي 
  22 حصة اأتماعية من أصل   52
يونس  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

املرني�سي بتاريخ    أكتوبر  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون22    7 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 82 5.

  4I

FIDICOM

STE TUBO STAR
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

FIDICOM
 AV ORAN N° 10 RUE BERLIN
 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC
STE TUBO STAR شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 67 

الحي الصناعي راس املا عين الشقف 
- 32222 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.59263
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  أكتوبر  222  في     املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
تفويت السيد )ة( حليم العيساوي 
أصل  من  اأتماعية  حصة    .752
3.522 حصة لفائدة السيد )ة( يونس 

املرني�سي بتاريخ    أكتوبر  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون22    7 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم  8 5.

  5I

FIDICOM

STE JOUD PLASTIC
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

قفل التصفية

FIDICOM
 AV ORAN N° 10 RUE BERLIN
 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC
STE JOUD PLASTIC شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي : شارع ابن 
هيثم الحي الصناعي سيدي ابراهيم 

- 32222 فاس املغرب .
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.593 7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2  شتن22  222 تقرر حل  املؤرخ في 
ذات  شركة   STE JOUD PLASTIC
رأسمالها  مبلغ  املحدوسة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  سرهم    22.222
الحي  هيثم  ابن  شارع  اإلأتماعي 
 32222  - ابراهيم  سيدي  الصناعي 
الشركة  لقفل  نتيجة  املغرب  فاس 

والتشطيب عل7 السجل التجاري .
و عين:

مراس لشقر و عنوانه)ا(  السيد)ة( 
3 تجزئة عاطف الشقة   عين عمي2 
)ة(  كمصفي  املغرب  فاس   32222

للشركة.
و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
3 تجزئة  2  شتن22  222 وفي  بتاريخ 
عاطف الشقة   عين عمي2 - 32222 

فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   25 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 5324.
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INFOPLUME

TRAPLAT SARL AU

إعالن متعدس القرارات

INFOPLUME
49  شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا   رقم 7  ، 92222، طنجة 
املغرب

TRAPLAT SARL AU «شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االأتماعي: 49  شارع 

محمد الخامس ، اقامة ميموزا رقم 

7  - - طنجة املغرب .

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.248298- 2 68

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 2  نون22  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم القرار  : الذي ينص عل7 

مايلي: قبول صك تحويل امسهم

قرار رقم القرار 2: الذي ينص عل7 

مايلي: استقالة املسي2 السابق وتعيين 

املسي2 الجديد

قرار رقم القرار 3: الذي ينص عل7 

مايلي: سلطة التوقيع

قرار رقم القرار 4: الذي ينص عل7 

مايلي: تطوير قوانين أديدة منقحة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم القرار  : الذي ينص عل7 

مايلي: لقبول صك تحويل 22  سهم 

للسيد محمد العربي بشاري لصالح 

الشريك الوحيد السيد رشيد المهار

بند رقم القرار 2: الذي ينص عل7 

قبول استقالة املدير السابق  مايلي: 

السيد محمد العربي بشاري وتعيين 

الشريك الوحيد السيد رشيد المهار 

غي2  مدة  في  للشركة  أديًدا  مديًرا 

محدوسة 

بند رقم القرار 3: الذي ينص عل7 

يقرر أن توقيع املدير الوحيد  مايلي: 

الشركة  يلزم  المهار  رشيد  السيد 

مطراف ثالثة

بند رقم القرار 4: الذي ينص عل7 

مايلي: تطوير النظام امسا�سي املعدل 

الجديد للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22    2 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم  4476.

  7I
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LMT AUDITING

RYSBAT
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تحويل املقر االأتماعي للشركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC

RYSBAT شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي زنقة 
سمية، إقامة شهرزاس3، الطابق5 
الرقم22,الدار البيضاء، املغرب - 
22222 الدار البيضاء 22.222.
تحويل املقر االأتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.326243

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 2  أكتوبر  222 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
شهرزاس3،  إقامة  سمية،  «زنقة 
البيضاء،  الرقم22,الدار  الطابق5 
البيضاء  الدار   22222  - املغرب 
القصر  شارع    3» إ 7   «22.222
معاريف   9 الرقم  الخامس  الطابق 
الدار البيضاء - 22222 الدار البيضاء 

.«22.222
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 865 82.
  8I

M. ESSBAI IMPORT EXPORT SARL AU

 ADAM HIGH - EQUIPMENT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
حل شركة

 ADAM HIGH – EQUIPMENT
SARL

طنجة ، 92222، طنجة املغرب
 ADAM HIGH - EQUIPMENT

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزئة 
العلوي زنقة 3 رقم 33 بنديبان 
طنجة - 92222 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42349
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   22 5 أكتوبر   26 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدوسة 
 ADAM HIGH - EQUIPMENT
سرهم    2.222 مبلغ رأسمالها   SARL
تجزئة  اإلأتماعي  مقرها  وعنوان 
بنديبان   33 رقم   3 زنقة  العلوي 
طنجة - 92222 طنجة املغرب نتيجة 

ل : غياب النشاط.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدس  و 
 - بنديبان   33 رقم   3 زنقة  العلوي 

92222 طنجة املغرب. 
و عين:

و  الشاعر  محمد  السيد)ة( 
 47 رقم   9 زنقة  م22وكة  عنوانه)ا( 
)ة(  كمصفي  املغرب  طنجة   92222

للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
املخابرة و محل تبليغ العقوس و الوثائق 
العلوي  تجزئة   : بالتصفية  املتعلقة 

زنقة 3 رقم 33 بنديبان طنجة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 22 232.
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VAYEL

VAYEL SCI
إعالن متعدس القرارات

VAYEL
 RUE ANTAKI ، 90000، 9

TANGER MAROC
VAYEL SCI «شركة املساهمة»

وعنوان مقرها االأتماعي: 9 زنقة 
امنطكي - 92222 طنجة املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.24943
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 4  يوليوز  222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 
السيدة  املتوفاة  حصص  توزيع 
 386 املمثلة ب   ، الغزاوي محجوبة 
 ، للحصة  سرهم    22 بقيمة  حصة 
افئدة ورثثه الشرعيين و هم السيد 
حصة    93 ب  ابراهيم  اليحياوي 
 96 ب  أسماء  اليحياوي  والسيدة   ،
حصة ، و السيدة اليحياوي سناء ب 
،مع وأوس حصة واحدة  حصة   96
السيدة  بين  مشت2كة  مقسمة  غي2 
اليحياوي  والسيدة  سناء  .اليحياوي 

أسماء.
عل7  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
للمسي2ين  اإلسارة  والية  انتهاء  مايلي: 
لغزاوي  السيد  هم  و   ، السابقين 
مصطفى  لغزاوي  السيد  و  سعيد 
تعين  و   ، محمد  لغزاوي  السيد  و 
السيد  و   ، مصطفى  لغزاوي  السيد 
لغزاوي فيصل و السيد لغزاوي أنس 
كمسيي2ين أدس للشركة ملدة سنتين 

قرار رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 
املشت2ك  باممضاء  مقيدة  الشركة 

للمسي2ين الجدس
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل7  ينص  الذي   :7  6- رقم  بند 
 822.222 الشركة  رأسمال  مايلي: 
حصة   8222 ا 7  مقسم  سرهم 
موزع   ، للحصة  سرهم    22 بقيمة 
لغزاوي  السيد  كالتا ي  الشركاء  عل7 
 77222 بقيمة  حصة   772 الحميد 
 949 رشيد  لغزاوي  السيد   ، سرهم 
السيد   ، 94922 سرهم  حصة بقيمة 
بقيمة  حصة   949 أمال  لغزاوي 
البقا ي  السيدة  و   ، سرهم   94922
سناء 949 حصة بقيمة 94922 سرهم 
 772 ،و السيد لغزاوي سعيد سعيد 
77222 سرهم ،السيدة  حصة بقيمة 
بقيمة  حصة   772 مريم  بوزملاط 
لغزاوي  السيد  و   ، سرهم   77222
 23 22 بقيمة  حصة  فيصل  23 
 539 سرهم ، و السيدة تليدي سمي2ة 
حصة بقيمة 53922 سرهم ، و السيد 
بقيمة  حصة   772 محمد  لغزاوي 
الخطابي  والسيدة   ، سرهم   77222
 53222 532 حصة بقيمة  عبيدة ب 

سرهم ، و السيدة لغزاوي فاطمة 386 
حصة بقيمة 38622 سرهم ،و السيد 
93  حصة بقيمة  اليحياوي ابراهيم 
و السيدة اليحياوي   ، سرهم    9322
سناء 96 حصة بقيمة 9622 سرهم ، 
و السيدة اليحياوي أسماء 96 حصة 
9622 سرهم ،مع وأوس حصة  بقيمة 
بين  مشت2كة  مقسمة  غي2  واحدة 
السيد لغزاوي رشيد و السيد لغزاوي 
مصطفى  لغزاوي  السيد  و  أمال 
و حصة واحدة   ، سرهم    22 بقيمة 
السيدة  بين  مشت2كة  مقسمة  غي2 
اليحياوي  والسيدة  سناء  .اليحياوي 

أسماء. بقيمة 22  سرهم 
عل7  ينص  الذي   : 5 رقم  بند 
تعين السيد لغزاوي مصطفى  مايلي: 
السيد  و  فيصل  لغزاوي  السيد  و   ،
لغزاوي أنس كمسيي2ين أدس للشركة 

ملدة سنتين 
عل7  ينص  الذي   : 6 رقم  بند 
باممضاء  مقيدة  الشركة  مايلي: 

املشت2ك للمسي2ين الجدس
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 2372 .

 22I

ILYADO CONSULTING

 STE ST MID FIRIDEG SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ILYADO CONSULTING
 BOULEVARD IBN KHALDOUNE

 IMMB.12 1ER ETAGE )PRES
 CAFE EL OURROUD( ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 STE ST MID FIRIDEG SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي الطابق 

االر�سي رقم 2R 39  العامرية   بني 
مالل بني مالل 23222 بني مالل 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  223

 29 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداس  تم  ف22اير  222 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE ST : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MID FIRIDEG SARL AU

إصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 / مثبت كامي2ا مراقبة   / االت الت22يد 

اعمال مختلفة 

الطابق   : االأتماعي  املقر  عنوان 

العامرية      2R  39 رقم  االر�سي 

بني مالل   23222 بني مالل بني مالل 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : أحمد  لوطفي  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  احمد  لوطفي  السيد 

حي الهدى بلوك 2  رقم 48 بني مالل 

23222 بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  أحمد  لوطفي  السيد 

حي الهدى بلوك 2  رقم 48 بني مالل 

23222 بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل بتاريخ 9  مارس 

 222 تحت رقم  33.

 2 I

ILYADO CONSULTING

STE RAMIYA TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

ILYADO CONSULTING
 BOULEVARD IBN KHALDOUNE

 IMMB.12 1ER ETAGE )PRES
 CAFE EL OURROUD( ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
STE RAMIYA TRANS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي محل رقم 

6  بام   بلوك   شارع الداخلة 
سوق السبت اوالس النمة سوق 

السبت اوالس النمة 23552 سوق 
السبت اوالس النمة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 97

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  يناير  222   25
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAMIYA TRANS SARL
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدو ي
عنوان املقر االأتماعي : محل رقم 
6  بام   بلوك   شارع الداخلة سوق 
السبت  سوق  النمة  اوالس  السبت 
السبت  سوق   23552 النمة  اوالس 

اوالس النمة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 522  : السيد ابراهيم الصموسي 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
 522  : السيد الرامي عبد الهاسي 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الصموسي  ابراهيم  السيد 
عنوانه)ا( لخاللطة اوالس ناصر سوق 
سوق   23222 النمة  اوالس  السبت 

السبت اوالس النمة املغرب.
الهاسي  عبد  الرامي  السيد 
عنوانه)ا( لخاللطة اوالس ناصر سوق 
سوق   23222 النمة  اوالس  السبت 

السبت اوالس النمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الصموسي  ابراهيم  السيد 
عنوانه)ا( لخاللطة اوالس ناصر سوق 
سوق   23222 النمة  اوالس  السبت 

السبت اوالس النمة املغرب
الهاسي  عبد  الرامي  السيد 
عنوانه)ا( لخاللطة اوالس ناصر سوق 
سوق   23222 النمة  اوالس  السبت 

السبت اوالس النمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسوق السبت اوالس النمة 
رقم  تحت  ف22اير  222  بتاريخ  2 

. 32
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INFOPLUME

 MERYNAB BUSINESS
CENTER SARL

إعالن متعدس القرارات

INFOPLUME
49  شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا   رقم 7  ، 92222، طنجة 
املغرب

 MERYNAB BUSINESS CENTER
SARL «شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة»
وعنوان مقرها االأتماعي: شارع طن 

طن اقامة ورسة 2 .الطابق االول 
شقة رقم 52 - - طنجة املغرب .

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.  4799
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 2  نون22  222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم القرار  : الذي ينص عل7 
مايلي: قبول صك تحويل امسهم

قرار رقم القرار 2: الذي ينص عل7 
مدير  وتعيين  مدير  استقالة  مايلي: 

أديد
قرار رقم القرار 3: الذي ينص عل7 

مايلي: سلطة التوقيع
قرار رقم القرار 4: الذي ينص عل7 

مايلي: تغيي2 الطبيعة القانونية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم القرار  : الذي ينص عل7 
مايلي: وقد قامت الجمعية العمومية 
بيع  صك  عل7  واملوافقة  بالتشاور 
522 سهم من أسهم الشركة السيد 
بن بوكر عبد هللا لصالح السيد روح 

نبيل
بند رقم القرار 2: الذي ينص عل7 
روح  السيد  الوحيد  الشريك  مايلي: 
السابق  املدير  استقالة  يقبل  نبيل 
السيد بن بوكر عبد هللا.  لذلك قرر 
املساهم الوحيد السيد رؤى نبيل أن 
يكون املدير الوحيد للشركة لفت2ة غي2 

محدسة
ينص  الذي   :3 القرار  رقم  بند 
يقرر املساهم الوحيد أن  عل7 مايلي: 

توقيعه الفريد يلزم الشركة بأثالثية
بند رقم القرار 4: الذي ينص عل7 
مايلي: لذلك يالحظ املساهم الوحيد 
التغيي2 املنهجي في الطبيعة القانونية 
و  الوحيد  املساهم  لتصبح  للشركة 

سات مسؤولية محدوسة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 248326.
 23I

ILYADO CONSULTING

 SOCIETE KS DISTRIBUTION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ILYADO CONSULTING
 BOULEVARD IBN KHALDOUNE

 IMMB.12 1ER ETAGE )PRES
 CAFE EL OURROUD( ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
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 SOCIETE KS DISTRIBUTION
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي املراب 

الكائن بتجزئة الزهور I45 حمروكات 
خريبكة خريبكة 25222 خريبكة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6929

في  2  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  مارس  222 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE KS DISTRIBUTION

.SARL AU
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواس الغذائية
املراب   : االأتماعي  املقر  عنوان 
الكائن بتجزئة الزهور I45 حمروكات 
خريبكة   25222 خريبكة  خريبكة 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 622.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 6.222  : ليليف  كمال  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ليليف  كمال  السيد 
تجزئة  الشطر  2   24 بلوك      
خريبكة   25222 خريبكة  الزيتون 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  ليليف  كمال  السيد 
تجزئة  الشطر  2   24 بلوك      
خريبكة   25222 خريبكة  الزيتون 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   28 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

 222 تحت رقم 27 .

 24I

GECAFISC

ساديسبالي
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GECAFISC

 RUE MOHAMED EL 26

 QUORRI ETG 1 APPT 5

 CASABLANCA ، 20250،

CASABLANCA MAROC

ساسيسبالي شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي 38 زنقة 

ابو الوقت خلف اقامة حيدرالجراح 

الطابق االر�سي رقم 2  بوركون - 

22252 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.297277

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2222 تقرر حل  املؤرخ في  3 سأن22 

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

مبلغ  ساسيسبالي  الوحيد  الشريك 
وعنوان  سرهم    2.222 رأسمالها 
مقرها اإلأتماعي 38 زنقة ابو الوقت 

الطابق  حيدرالجراح  اقامة  خلف 

 22252  - بوركون    2 رقم  االر�سي 

 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

توقيف النشاط التجاري.
زنقة   38 و حدس مقر التصفية ب 

ابو الوقت خلف اقامة حيدرالجراح 

 - بوركون    2 رقم  االر�سي  الطابق 

2252 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

الساقي  الدين  صالح  السيد)ة( 
سرب  فينيلون  زنقة    2 عنوانه)ا(  و 

املغرب  االدار البيضاء   2242 لوبيال 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 69 822.

 25I

SAMIR FIDUCIAIRE

REDFA TRAV
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME ETAGE, VN, ، 50000،
MEKNES MAROC

REDFA TRAV شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي شقة في 
الطابق االول، عمارة وليلي 92-5 

قطاع رقم 5 املنزه ، حي البساتين ، 
مكناس - 52522 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
54825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   25
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 REDFA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. TRAV
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة.
شقة في   : عنوان املقر االأتماعي 
 5-92 وليلي  عمارة  االول،  الطابق 
 ، حي البساتين   ، املنزه   5 قطاع رقم 

مكناس - 52522 مكناس املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد رضوان الزعبوطي : 222.  
حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الزعبوطي  رضوان  السيد 
عنوانه)ا( أوهانس فان باينن ست2ات 

AD 3 32 فالرينجن هوالندا.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الزعبوطي  رضوان  السيد 
عنوانه)ا( أوهانس فان باينن ست2ات 

AD 3 32 فالرينجن هوالندا
تم اإليداع القانوني ب- بتاريخ 29 

نون22  222 تحت رقم 38 5.
 26I

MOORISH

 ALYCH SHOP AFRICA SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع اللة الياقوت الطابق 5 
الشقة س 39 شارع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة س، 22222، الدار 
البيضاء املغرب

 ALYCH SHOP AFRICA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي 39 شارع 
اللة اليقوت العمارة س الطابق 5 

البيضاء الدار البيضاء 22282 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    5
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ALYCH : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. SHOP AFRICA SARL AU
تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املالبس  أميع  اإلنت2نت  ع22  وبيع 

وامحذية والحقائب.....
39 شارع  عنوان املقر االأتماعي : 
 5 الطابق  س  العمارة  اليقوت  اللة 
البيضاء الدار البيضاء 22282 الدار 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 : بوارسي  تازي  عالية  السيدة 
سرهم    .222 بقيمة  حصة    .222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بوارسي  تازي  عالية  السيدة 
تجزئة بوينتو رومانو زنقة  عنوانه)ا( 
7 أ عين الذئاب الدار  3 رقم   شقة 
البيضاء  الدار   22222 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
بوارسي  تازي  عالية  السيدة 
تجزئة بوينتو رومانو زنقة  عنوانه)ا( 
7 أ عين الذئاب الدار  3 رقم   شقة 
البيضاء  الدار   22222 البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 822337.
 27I

Sud Business Center

DTZ PHONE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تحويل املقر االأتماعي للشركة

Sud Business Center
إقامة أوهرة امطلس عمارة س رقم 
2 الطابق امر�سي زاوية زنقة أبو بكر 

الصديق و زنقة زينب نفيسية الحي 
الشتوي مراكش، 42222، مراكش 

املغرب
DTZ PHONE شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي سوار 

أومناس أماعة وقياسة تمصلوحت 
سائرة تحناوت عمالة الحوز - 2 423 

مراكش املغرب.
تحويل املقر االأتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.94625

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل  نون22  222    5 املؤرخ في 
للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
وقياسة  أماعة  أومناس  «سوار  من 
عمالة  تحناوت  سائرة  تمصلوحت 
إ 7  2 423 مراكش املغرب»   - الحوز 
«رياض أندالو رقم  2 الطابق امر�سي 
الشريفية - 62 42 مراكش املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   32 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32277 .
 28I

Sud Business Center

DTZ PHONE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

Sud Business Center
إقامة أوهرة امطلس عمارة س رقم 
2 الطابق امر�سي زاوية زنقة أبو بكر 
الصديق و زنقة زينب نفيسية الحي 
الشتوي مراكش، 42222، مراكش 

املغرب
DTZ PHONE شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي رياض 
أندالو رقم  2 الطابق امر�سي 

الشريفية - 62 42 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.94625

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  نون22  222    5 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

كزافيي عمي2 م  )ة(  تفويت السيد 
حصة اأتماعية من أصل   25 سيبي 
ميشيل  )ة(  حصة لفائدة السيد   75
انخيل زبيكو في2نانديز بتاريخ 5  نون22 

.222 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون22   32 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32277 .
 29I

STE IMMOBILIERE AT-TAHRIR

STE CONSEIL SOCIAL
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE IMMOBILIERE AT-TAHRIR
 BD MED V, IMM. , 25

 WAFABANK, VN, VN ، 30000،
FES MAROC

STE CONSEIL SOCIAL شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي 59, زنقة 
 ،I سار السالم ، شارع املنامة، الزهور

فاس 32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4 329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم   22 3 يناير    4
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CONSEIL SOCIAL
غرض الشركة بإيجاز : استشارات 
البشرية  اأتماعية،تسيي2املوارس 

،املنازعات. .
59, زنقة   : عنوان املقر االأتماعي 
 ،I الزهور  شارع املنامة،  سار السالم ، 

فاس 32222 فاس املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة: 82.222,22 
سرهم، مقسم كالتا ي:

 : عزوز  الوسغي2ي  لعيوني  السيد 
822 حصة بقيمة 22  سرهم للحصة 

-
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عزوز  الوسغي2ي  لعيوني  السيد 
شقة   ،8 رقم  اقامة ريان،  عنوانه)ا( 
4 ، حي االمل، 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عزوز  الوسغي2ي  لعيوني  السيد 
شقة   ،8 رقم  اقامة ريان،  عنوانه)ا( 

4 ، حي االمل، 32222 فاس املغرب
 - بتاريخ  تم اإليداع القانوني ب- 

تحت رقم -.

 32I

nadorligneconsulting

املدر�سي كار
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nadorligneconsulting
الناضور ، 62222، الناضور املغرب
املدر�سي كار شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي العمران 

حديقة سلوان 76 أ 5 قلعية سلوان 
- 62222 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2322 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    7
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : املدر�سي 

كار.

تأأي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سيارات بدون سائق.

العمران   : عنوان املقر االأتماعي 

حديقة سلوان 76 أ 5 قلعية سلوان - 

62222 الناظور املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : املدر�سي  وليد  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املدر�سي  وليد  السيد 

سلوان    23 ر  العمران  تجزئة 

الناظور 62222 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  املدر�سي  وليد  السيد 

سلوان    23 ر  العمران  تجزئة 

الناظور 62222 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   24 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

 222 تحت رقم 4463.

 3 I

CASABLANCA CONSULTING GROUP

 MIYARA KISSI SERVICES ET
LOISIRS

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CASABLANCA CONSULTING

GROUP

 RUE SIJILMASSA- 9 

 BELEVEDERE- CASABLANCA

 belvedere، 20300،

CASABLANCA MAROC

 MIYARA KISSI SERVICES ET

LOISIRS شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 
الدار البيضاء,26,شارع.مرس 

السلطان,الشقة 3,الطابق  . - 
22222 الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
523983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  شتن22  222    2
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MIYARA KISSI SERVICES ET

. LOISIRS
غرض الشركة بإيجاز : - استغالل 

محطة وقوس
االخرى  املنتوأات  أميع  بيع   -
غي2  او  مباشر  بشكل  الصلة  ذات 

مباشر
- صيانة السيارات 

املعامالت  أميع  عام،  وبشكل   -
التجارية ,املالية ,املنقولة أو العقارية ، 
بشكل مباشر أو غي2 مباشر ، مرتبطة 
كلًيا أو أزئًيا والتي من املحتمل أن 
تعزز نمو وتطوير الشؤون االأتماعية
 : االأتماعي  املقر  عنوان 
البيضاء,26,شارع.مرس  الدار 
 - 3,الطابق  .  السلطان,الشقة 

22222 الدار البيضاء املغرب .
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عزيز  ميارة  السيد 
زنقة الوروس   ، 9، تجزئة املنارة   ، 2
البيضاء  الدار   22222 كالفورنيا 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  عزيز  ميارة  السيد 

زنقة الوروس   ، 9، تجزئة املنارة   ، 2

البيضاء  الدار   22222 كالفورنيا 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 822227.

 32I

zarkal & associés

JAMALOOK

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تحويل املقر االأتماعي للشركة

zarkal & associés

 3  شارع عبد املومن الطابق 6 رقم 

22 ، 22 22، الدار البيضاء املغرب

JAMALOOK شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 7   

تجزئة الجماعة الزنقة 82 رقم 

28 سيدي معروف - 2222 الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل املقر االأتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2345 9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 25 أكتوبر  222 تم تحويل 

من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 

 82 الزنقة  الجماعة  تجزئة     7»

رقم 28 سيدي معروف - 2222 الدار 

طريق   5 «رقم  إ 7  املغرب»  البيضاء 

2222 الدار   - 229  سيدي معروف 

البيضاء املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 88 822.

 33I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

ISIDOR MAROC
إعالن متعدس القرارات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شارع سيدي عبد الرحمان 
الشقة   ، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
ISIDOR MAROC «شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة»
وعنوان مقرها االأتماعي: 2  زنقة 
الحرية الطابق الثالث شقة رقم 6 

2  زنقة الحرية الطابق الثالث شقة 
رقم 6 22222 الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 2  أكتوبر  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 
املوافة عل7 تفويت 222 حصة بقيمة 
22  سرهم للواحدة من طرف السيد 
كريان شارل ڭساڤيي سولوي لصالح 

السيد تي2ي برتراند أون أوسي.
قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 
املوافقة عل7 استقالة السيد كريان 
منصبه  من  سولوي  ڭساڤيي  شارل 

كمسي2 للشركة.
قرار رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 
تعديل الفصول 6 ، 7 ، 3  و 6  من 

النظام امسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل7 مايلي: 
الشركة  إ 7  بتقديمات  الشركاء  قام 
بمبلغ 62.222 سرهم، مقدمة كالتا ي: 
أوسي:  أون  برتراند  تي2ي  السيد 
42.222 سرهم و السيد يان ڤكالني : 

22.222 سرهم. 
بند رقم 7: الذي ينص عل7 مايلي: 
تم تحديد رأسمال الشركة في مبلغ 
62.222 سرهم املقسم إ 7 622 حصة 
سرهم لكل حصة واحدة،    22 ذات 
يلي:  كما   ،622 إ 7  من    املرقمة 
السيد تي2ي برتراند أون أوسي : 422 
 222  : حصة و السيد يان ڤكالنيال 

حصة
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عل7  ينص  الذي   : 3 رقم  بند 

مايلي: عيين السيد تي2ي برتراند أون 

أوسي و السيد يان ڤكالني كمسي2يين 

للشركة ملدة غي2 محدوسة

عل7  ينص  الذي   : 6 رقم  بند 

مايلي: الشركة ملزمة قانوًنا بالتوقيع 

أون  برتراند  تي2ي  للسيد  املشت2ك 

أوسي و السيد يان ڤكالني .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 822393.

 34I

بن علي لألستشارة ش م م

RTM COMMERCE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

بن علي لألستشارة ش م م

952 تجزئة املسار طريق أسفي 

مراكش ، 42222، مراكش املغرب

RTM COMMERCE شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي شقة 7 

رقم 952 تجزئة املسار طريق أسفي - 

42222 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 23553

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  أكتوبر  222   29 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

توشنت رشيد  )ة(  تفويت السيد 

أصل  من  اأتماعية  حصة    .222

)ة(  السيد  لفائدة  حصة    .222

أكتوبر   29 بتاريخ  أيوب  أبومالح 

.222 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

نون22   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 3289 .

 35I

SAGASUD

7AR
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمي2 موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون
LAAYOUNE املغرب

7AR شركة ذات مسؤولية محدوسة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزئة 
 D 6 مشروع مدينة الوفاق رقم
العيون - 72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39 2 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   26
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
.7AR : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واشغال  العامة  بالتجارة  يتعلق 

العامة واست2اس وتصدير........
تجزئة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
 D  6 رقم  الوفاق  مدينة  مشروع 

العيون - 72222 العيون املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي :
  22  : ستار  مصطفى  السيد 

بقيمة 22  سرهم.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ستار  مصطفى  السيد 
حي املويسات زنقة سبتة اوالس تايمة 

83352 اوالس تايمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  ستار  مصطفى  السيد 

حي املويسات زنقة سبتة اوالس تايمة 

83352 اوالس تايمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   32 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

 222 تحت رقم 3643/2021.

 36I

SAGASUD

GHALILYAN TRANS
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD

شارع االمي2 موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

GHALILYAN TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 2 8 

تجزئة 522  العيون - 72222 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39 25

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222     

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GHALILYAN TRANS

ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

يتعلق بالنقل والنقل لحساب الغي2 

ونقل البضائع واشغال عامة واست2اس 

وتصدير.....

رقم   : االأتماعي  املقر  عنوان 
 72222  - العيون    522 تجزئة   8 2

العيون املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
البوطاهري  الفتاح  عبد  السيد 
سرهم    22 بقيمة  حصة    .222  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
البوطاهري  الفتاح  عبد  السيد 
سوار اكاسير الطلبة سيدي  عنوانه)ا( 
تاروسانت   83222 سحمان تاروسانت 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
البوطاهري  الفتاح  عبد  السيد 
سوار اكاسير الطلبة سيدي  عنوانه)ا( 
تاروسانت   8322 تاروسانت  سحمان 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   32 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

 222 تحت رقم 3651/2021.
 37I

SAGASUD

EL HIBA STAR SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمي2 موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون
LAAYOUNE املغرب

EL HIBA STAR SERVICES شركة 
ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزئة 

الراحة رقم 6   العيون - 72222 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39  5
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداس  تم  نون22  222   29

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HIBA STAR SERVICES

كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالجملة  تجارة  بوسيط  يتعلق  ما 

الخام  املواس  في  التجارة  ووسيط 

واملواس  الحية  والحيوانات  الزراعية 

شبه  واملنتجات  النسيجية  الخام 

املصنعة.

تجزئة   : االأتماعي  املقر  عنوان 

 72222  - العيون     6 رقم  الراحة 

العيون املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد سعيد ملكرس : 222.  حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد ملكرس عنوانه)ا( حي 

 72252 طرفاية  رقم  بدون  الجديد 

طرفاية املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد سعيد ملكرس عنوانه)ا( حي 

 72252 طرفاية  رقم  بدون  الجديد 

طرفاية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   32 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

 222 تحت رقم 3646/2021.

 38I

FLASH ECONOMIE

TOUMOUR IKRAM
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

(TOUMOUR IKRAM( تمور اكرام

شركة محدوسة املسؤولية

رأسمالها 100.000،00 سرهم

املقر االأتماعي: اقامة الزرقاء.7   

زنقة ابن مني2 الطابق االول شقة 

رقم 2 .املعاريف الدار البيضاء 

تأسيس شركة محدوسة املسؤولية

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

نون22    9 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

 222. مرأع:

 RE 222 227 8 2 362,  .

copie Archivée 70690 تم التحرير 

محدوسة  لشركة  امسا�سي  القانوني 

املسؤولية مميزاتها كاآلتي:

اكرام  تمور  التسمية: 

 (TOUMOUR IKRAM(

الهدف االأتماعي:

· يمكن ممارسة الكائن في كل من 

املغرب والخارج ، سواء بامصالة عن 

نفسه أو نيابة عن أطراف ثالثة؛

ومعالجته  التمر  نخيل  زراعة   ·

أميع  وإنتاج  صحته  من  والتحقق 

املنتجات والخضروات املبكرة.

أميع  وإنتاج  النخيل  زراعة   ·

النباتات واملنتجات الزراعية

· تطوير امرا�سي الزراعية.

· • زراعة وتصنيع وتسويق أميع 

أنواع الفاكهة والخضروات في املغرب 

وللتصدير.

امرا�سي  أميع  وتأأي2  حيازة 

الزراعية واملنشآت وامصول التجارية 

واملباني املخصصة إلنتاج أو تسويق 

املنتجات الزراعية

أميع املعامالت   ، وبشكل أعم   ·

الصناعية أو املنقولة أو العقارية التي 

قد تكون مرتبطة بشكل مباشر أو غي2 

مباشر ، من حيث اللهجة 

بهدف الشركة أو التي   ، أو أزئًيا 

قد تروج لها.

الشركاء

يقطن  مجيد  كريم  السيد 

املنظر  تجزئة   6.: بالدارالبيضاء 

بتاريخ  مزساس   . الشق  عين  الجميل 

حامل  بالعراق   .1960/07/01

BE 342V لبطاقة االقامة

تقطن  مجيد  اكرام  السيدة 

املنظر  تجزئة   6.: بالدارالبيضاء 

بتاريخ  مزساسة  كاليفورني.  الجميل 

 2 /1994/09 بالدارالبيضاء حاملة 

لبطاقة

BE857849 التعريف الوطنية

البيضاء  الدار  االأتماعي:  املقر 
مني2  ابن  زنقة  الزرقاء.7    اقامة   :

الطابق االول شقة رقم 2 .املعاريف

سرهم    22.222.22 الرأسمال: 

بقيمة  حصة    .222 إ 7  مقسمة 

سرهم للحصة.مدفوعة من   100،00

طرف الشركاء كالتا ي

السيد كريم مجيد       422 حصة

السيدة اكرام مجيد       622 حصة

املجموع        222.  حصة

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

تسجيلها بالسجل التجاري.

تبدأ من فاتح  السنة االأتماعية: 

يناير و تنتهي في  3 سأن22 من كل سنة.

تسيي2 الشركة:

مجيد  اكرام  السيدة  تعيين  تم 

تجزئة   6  : بالدارالبيضاء  تقطن 

مزساسة  كاليفورني.  الجميل  املنظر 

بالدارالبيضاء  بتاريخ  2 /1994/09 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  حاملة 

BE857849 مسي2ة للشركة ملدة غي2 

محدوسة.

والتسجيل  القانوني  االيداع 
بالسجل التجاري

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء بتاريخ بتاريخ 

32 نون22  222 تحت عدس 822488 

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجاري 

نون22  222 تحت عدس   523.8
قصد النشر و اإلعالن

 39I

SAGASUD

STE FATOMAS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمي2 موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون
LAAYOUNE املغرب

STE FATOMAS شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي حي االمي2 
سيدي محمد رقم 248 بوأدور - 

222 7 بوأدور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39 27
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    5
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FATOMAS
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 
الصالح  وغي2  الصالح  املاء  ونقل 
صناعي  فالحي  نشاط  كل  للشرب 
خدماتي كل ما يتعلق بالنقل والنقل 
لحساب الغي2 واشغال البناء و العامة 

است2اس وتصدير.....
عنوان املقر االأتماعي : حي االمي2 
 - بوأدور   248 رقم  محمد  سيدي 

222 7 بوأدور املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   222  : اسبدا  عمر  السيد 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيدة اتفرح اسابدا : 222 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيد عبد هللا اسبدا : 222 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
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222 حصة   : السيد محمد اسبدا 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

حصة   222  : السيد صالح اسبدا 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عمر اسبدا عنوانه)ا( شارع 

 7 222 بوأدور  الثاني  الحسن 

بوأدور املغرب.

عنوانه)ا(  اسابدا  اتفرح  السيدة 
شارع الحسن الثاني رقم 23 بوأدور 

222 7 بوأدور املغرب.

عنوانه)ا(  اسبدا  هللا  عبد  السيد 

شارع الحسن الثاني بوأدور 222 7 

بوأدور املغرب.

عنوانه)ا(  اسبدا  محمد  السيد 
شارع الحسن الثاني رقم 23 بوأدور 

222 7 بوأدور املغرب.

عنوانه)ا(  اسبدا  صالح  السيد 
شارع الحسن الثاني رقم 23 بوأدور 

222 7 بوأدور املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عمر اسبدا عنوانه)ا( شارع 

 7 222 بوأدور  الثاني  الحسن 

بوأدور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   32 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

 222 تحت رقم 3652/2021.

 42I

QUALICIA CONSULTING

 R.S DES TRAVEAUX & 
TRANSPORT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE.

 DEUXIÈME ÉTAGE BUREAU

 N°14 ,RUE TARFAYA MOULAY

 ALI CHRIF VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC

& R.S DES TRAVEAUX 

TRANSPORT SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي حي ايت 
شعو رقم 27 الحاأب - 222 5 

الحاأب املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5483 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    2
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 R.S  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 DES TRAVEAUX & TRANSPORT

. SARL AU
أعمال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

متنوعة في أميع أنواع البناء.
نقل البضائع لفائدة الغي2 اقل   -

.T 3,5 من
- استي2اس وتصدير..

حي ايت   : عنوان املقر االأتماعي 
 5 222  - الحاأب   27 رقم  شعو 

الحاأب املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : سفيان  حجلة  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سفيان  حجلة  السيد 
الحاأب   27 رقم  شعو  ايت  حي 

222 5 الحاأب املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  سفيان  حجلة  السيد 
الحاأب   27 رقم  شعو  ايت  حي 

222 5 الحاأب املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22  بتاريخ  2  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 73 5.
 4 I

CLICKING CONSEIL MAROC

 JANNAT SECRETS SERVICE
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CLICKING CONSEIL MAROC
شارع موالي عبد هللا تجزئة البستان 

زنقة الفرسوس رقم 82 ، 42292، 
مراكش املغرب

 JANNAT SECRETS SERVICE
SARLAU)( شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي الطابق 
السفلي املتجر رقم   ، بلوك 8   
، عرصة بلحاج عين ايطي النخيل 
الجنوبي مراكش - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22569

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   24
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 JANNAT SECRETS SERVICE

.((SARLAU
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة أو اعمال البناء
تأأي2 امماكن العمومية.

الطابق   : االأتماعي  املقر  عنوان 
   8 بلوك   ، رقم    املتجر  السفلي 
النخيل  ايطي  عين  بلحاج  عرصة   ،
مراكش   42222  - مراكش  الجنوبي 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

الصاسق  عبد  السغيلفي  السيد 
سرهم    22 بقيمة  حصة    .222  :

للحصة .
 : السيد السغيلفي عبد الصاسق 

%22  بقيمة 22  سرهم.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الصاسق  عبد  السغيلفي  السيد 
عرصة بلحاج   ،    8 رقم  عنوانه)ا( 
النخيل الجنوبي مراكش  ايطي  عين 

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الصاسق  عبد  السغيلفي  السيد 
عرصة بلحاج   ،    8 رقم  عنوانه)ا( 
النخيل الجنوبي مراكش  ايطي  عين 

42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   24 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 29847 .

 42I

CLICKING CONSEIL MAROC

 AC TEAM CONSULTING
)(SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CLICKING CONSEIL MAROC
شارع موالي عبد هللا تجزئة البستان 

زنقة الفرسوس رقم 82 ، 42292، 
مراكش املغرب

 AC TEAM CONSULTING
SARLAU)( شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي شقة رقم 
2، تجزئة البستان رقم 82، شارع 

موالي عبد هللا الفرسوس-مراكش - 
42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22635

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداس القانون  أكتوبر  222     

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AC  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.(TEAM CONSULTING )SARLAU

مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إسارة الخدمات ع22 اإلنت2نت )خدمات 

ع22 اإلنت2نت ، التدريب املنهي...(.

عنوان املقر االأتماعي : شقة رقم 

شارع   ،82 رقم  البستان  تجزئة   ،2

 - الفرسوس-مراكش  موالي عبد هللا 

42222 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : يوسف  شاس ي  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

  22%  : يوسف  شاس ي  السيد 

بقيمة 22  سرهم.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يوسف  شاس ي  السيد 

49 شارع أان بلوزين 72 92 فانف 

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  يوسف  شاس ي  السيد 

49 شارع أان بلوزين 72 92 فانف 

فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 29948 .

 43I

GHIZLANE DOUBLANE

BEN AYAD POLYSERVICES
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 

الساسس ، 24222، الجديدة املغرب
 BEN AYAD POLYSERVICES

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي سوار 
املراكشيين موالي عبد هللا - 24222 

الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 88 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   27
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BEN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AYAD POLYSERVICES
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.NEGOCIANT
سوار   : االأتماعي  املقر  عنوان 
 24222 املراكشيين موالي عبد هللا - 

الجديدة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
عياس  بن  الرحمان  عبد  السيد 
سرهم    22 بقيمة  حصة    .222  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عياس  بن  الرحمان  عبد  السيد 
عنوانه)ا( سوارالدعيجات موالي عبد 

هللا 24222 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عياس  بن  الرحمان  عبد  السيد 
عنوانه)ا( سوارالدعيجات موالي عبد 

هللا 24222 الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   29 االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

 222 تحت رقم 95 27.
 44I

FIDUCIAIRE MOUANI

شركة أميس تراف
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE MOUANI
 24BD ZERKTOUNI 1ER ETAGE
 APPT N° 02 HAY ENNAJAH ،
54000، KHENIFRA MAROC
شركة أميس تراف شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي : حي 
السوق سيدي المين كاف النسور - 

54222 خنيفرة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 86 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر  نون22  222   22 في  املؤرخ 
حل شركة أميس تراف شركة ذات 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 
  22.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
حي  اإلأتماعي  مقرها  وعنوان  سرهم 
 - السوق سيدي المين كاف النسور 
54222 خنيفرة املغرب نتيجة اللحل 

املبكر .
و عين:

و  امحروش  اسليمان  السيد)ة( 
ايت  ابوملان  احماس  ايت  عنوانه)ا( 
54222 خنيفرة  لحسن كاف النسور 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
بتاريخ 22 نون22  222 وفي حي السوق 
 54222  - سيدي المين كاف النسور 

خنيفرة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   29 بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية 

 222 تحت رقم 413/2021.
 45I

GHIZLANE DOUBLANE

ZAKARIA EL MALKI
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 

الساسس ، 24222، الجديدة املغرب
ZAKARIA EL MALKI شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي 

سوارالدعيجات موالي عبد هللا - 
24222 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 8829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   29
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZAKARIA EL MALKI
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ENTREPRENEUR DE GENIE

.CIVIL
 : االأتماعي  املقر  عنوان 
 - هللا  عبد  موالي  سوارالدعيجات 

24222 الجديدة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 522  : كار�سي  بوشعيب  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
 522  : السيد عبد الهاسي املالكي 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد بوشعيب كار�سي عنوانه)ا( 
هللا  عبد  موالي  الشخالبة  سوار 

24222 الجديدة املغرب.
املالكي  الهاسي  عبد  السيد 
عنوانه)ا( سوار الشخالبة موالي عبد 

هللا 24222 الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد بوشعيب كار�سي عنوانه)ا( 
هللا  عبد  موالي  الشخالبة  سوار 

24222 الجديدة املغرب
املالكي  الهاسي  عبد  السيد 
عنوانه)ا( سوار الشخالبة موالي عبد 

هللا 24222 الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   29 االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

 222 تحت رقم 93 27.
 46I

A. SAAIDI CONSULTANTS

 FCP UPLINE PROTECTION
DYNAMIQUE

تأسيس صندوق مشت2ك للتوظيف

A. SAAIDI CONSULTANTS
 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL MAROC، 20070،
CASABLANCA MAROC

 FCP UPLINE PROTECTION
DYNAMIQUE «صندوق مشت2ك 

للتوظيف»
وعنوان مقره اإلأتماعي:  2  شارع 
الزرقطوني - 22222 الدار البيضاء 

املغرب
«تأسيس صندوق مشت2ك 

للتوظيف»
  2 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
صندوق  تأسيس  تقرر  نون22  222 
البيانات  ذي  للتوظيف  مشت2ك 

التالية:
 FCP UPLINE : تسمية الصندوق -

.PROTECTION DYNAMIQUE
  2  : االأتماعي  املقر  عنوان   -
الدار   22222  - الزرقطوني  شارع 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسس  التي  املدة   -

الصندوق: 99 سنة .

- مبلغ رأسمال الصندوق )سرهم(: 
 .222.222

 Upline التدبي2:  مؤسسة   -
 Capital Management
رأسمالها  االسم  مجهولة  شركة 
مقرها  الكائن  سرهم    2.222.222
بالدار البيضاء  2  شارع الزرقطوني
- املؤسسة الوسيعة: البنك الشعبي 
املركزي،  2  شارع الزرقطوني الدار 

البيضاء. 
- املنتدب امول للحسابات: مكتب 

 A. SAAIDI»
امللكية  وحصص  املوأوسات   -

املشت2كة: 222.222. 
حصة    222 إ 7  سرهم مقسمة   
سرهم للحصة الواحدة    .222 ذات 
كقيمة إسمية تم كليا اكتتابها وسفع 

قيمتها
الست2ساس  الالزم  امسنى  املبلغ   -

الحصص:522.222,22
- تاريخ ورقم اعتماس نظام التدبي2 
لسوق  املغربية  الهيئة  طرف  من 
رقم:   - نون22  222   25 الرساميل: 

GP2  83
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 822846.

 47I

GHIZLANE DOUBLANE

OULED RABIAA
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 

الساسس ، 24222، الجديدة املغرب
OULED RABIAA شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي 

سوارالدعيجات موالي عبد هللا - 
24222 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 88  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   22

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OULED RABIAA

بإيجاز  الشركة  غرض 

 ENTREPRENEUR DE  :

 C O N S T R U C T I O N S

.METTALIQUES

 : االأتماعي  املقر  عنوان 

 - هللا  عبد  موالي  سوارالدعيجات 

24222 الجديدة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد عبد الرحمان بن مان : 522 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

 522  : كار�سي  بوشعيب  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

مان  بن  الرحمان  عبد  السيد 

عنوانه)ا( سوارالدعيجات موالي عبد 

هللا 24222 الجديدة املغرب.

السيد بوشعيب كار�سي عنوانه)ا( 

هللا  عبد  موالي  الشخالبة  سوار 

24222 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

مان  بن  الرحمان  عبد  السيد 

عنوانه)ا( سوارالدعيجات موالي عبد 

هللا 24222 الجديدة املغرب

السيد بوشعيب كار�سي عنوانه)ا( 

هللا  عبد  موالي  الشخالبة  سوار 

24222 الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   29 االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

 222 تحت رقم 94 27.

 48I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

FRESH PRIMEURS
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

FRESH PRIMEURS شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي شقة رقم 
259 بالطابق الثاني بلوك 9 ب  حي 
املرس الدشي2ة الجهاسية - 86362 

الدشي2ة الجهاسية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
24883

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   23
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FRESH : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PRIMEURS
-استي2اس   : غرض الشركة بإيجاز 

وتصدير الفواكه والخضر.
-نقل البضائع لحساب الغي2 عل7 

الصعيد الوطني و الدو ي.
عنوان املقر االأتماعي : شقة رقم 
9 ب  حي  بالطابق الثاني بلوك   259
 86362  - الجهاسية  الدشي2ة  املرس 

الدشي2ة الجهاسية املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد سعيد ايت وعراب : 222.  

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  -امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

وعراب  ايت  سعيد  السيد 
فرنسا    9222 فرنسا  عنوانه)ا( 

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
وعراب  ايت  سعيد  السيد 
فرنسا    9222 فرنسا  عنوانه)ا( 

فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   32 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

 222 تحت رقم 2548.
 49I

Consultation internationale 6870 

RAPIDE MELIANI
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Consultation internationale
6872

شارع محمد الخامس فضاء يسرى 
الطابق 2  رقم 355 ، 22 22، الدار 

البيضاء املغرب
RAPIDE MELIANI شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي 75 شارع 
  يناير الطابق االول الشقة رقم 

69  - 22 22 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5242 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   22
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAPIDE MELIANI

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الطرقي للمسافرين ع22 الحافالت.

75 شارع  عنوان املقر االأتماعي : 
رقم  الشقة  االول  الطابق    يناير 
69  - 22 22 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 
سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد لحسن ملياني : 22  حصة 
بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ملياني  لحسن  السيد 
 Rue Raoul Clainchard,87.100  3

.67000 Strasbourg France
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  ملياني  لحسن  السيد 
 Rue Raoul Clainchard 87.100  3
 Strasbourg 67000 Strasbourg

France
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 822253.

 52I

TCF CONSEIL

CLI PLAST
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

TCF CONSEIL
 AV MERS SULTAN 1ER 26
 ETG N°3 CASABLANCA 26
 AV MERS SULTAN 1ER ETG
 N°3 CASABLANCA، 20490،

CASABLANCA MAROC
CLI PLAST شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي 26 شارع 
مرس السلطان الطابق امول رقم 3 
الدارالبيضاء الدار البيضاء 22322 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524433

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   22
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CLI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PLAST
انتاج   1-  : غرض الشركة بإيجاز 

وتوزيع امنابيب الكهربائية واملائية
-2 االست2اس و التصدير.

26 شارع  عنوان املقر االأتماعي : 
 3 مرس السلطان الطابق امول رقم 
 22322 الدار البيضاء  الدارالبيضاء 

الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد عمر أبوفارس : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
 522  : السيد محمد بن السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  أبوفارس  عمر  السيد 
تجزئة عرصة بوسكورة عمارة 8 شقة 
البيضاء  الدار   27 82 بوسكورة   7

املغرب.
السيدة  بن  محمد  السيد 
 3 3 م س  92  عمارة  عنوانه)ا( رقم 
 24242 مركز سيدي بوزيد الجديدة 

الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  أبوفارس  عمر  السيد 
تجزئة عرصة بوسكورة عمارة 8 شقة 
البيضاء  الدار   27 82 بوسكورة   7

املغرب
السيدة  بن  محمد  السيد 
 3 3 م س  92  عمارة  عنوانه)ا( رقم 
 24242 مركز سيدي بوزيد الجديدة 

الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 822969.
 5 I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

 LA MAISON DU
BOULANGER

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
وفاة شريك

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 25
 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
 LA MAISON DU BOULANGER

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي 9 زنقة 

طورسيلي - عن طريق محج 2 مارس 
- 22252 الدار البيضاء املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 67793
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22 نون22  222 تم اإلعالم  املؤرخ في 
و  ابويحيى  يوسف  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  عل7  حصصه  توزيع 
أبريل    3 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

 222 بالشكل امتي :
السيد)ة( السعدية بنداوس ، 83  

حصة .
  37  ، الراي�سي  هاأر  السيد)ة( 

حصة .
 ، ابويحيى  صوفيا  اية  السيد)ة( 

368 حصة .
 368  ، ابويحيى  لينة  السيد)ة( 

حصة .
 22  ، ابويحيى  هدى  السيد)ة( 

حصة .
 22  ، ابويحيى  بشرى  السيد)ة( 

حصة .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم  82285.
 52I
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beta conseil

HUNTERHOUSE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

beta conseil

 149BD LALLA YACOUT N° 58

 DERB OMAR CASABLANCA ،

20000، casablanca maroc

HUNTERHOUSE شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي الدروة 

52- 5 تجزئة النايت الطابق التاني 

برشيد. - 22 26 برشيد املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2979

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون22  222  املؤرخ في  2 

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

 HUNTERHOUSE الشريك الوحيد 

سرهم    22.222 رأسمالها  مبلغ 

الدروة  اإلأتماعي  مقرها  وعنوان 

تجزئة النايت الطابق التاني   50-51

املغرب  برشيد   26 22  - برشيد. 

الذي  الغرض  انتهاء   -  : ل  نتيجة 

تأسست الشركة من أأله..

الدروة  ب  التصفية  مقر  حدس  و 

تجزئة النايت الطابق التاني   50-51

برشيد. - 22 26 برشيد املغرب. 

و عين:

و  الحيسوف  طارق  السيد)ة( 
طابق  اكاسير  زنقة   86 عنوانه)ا( 

سفلي البيضاء 22322 الدار البيضاء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22  بتاريخ  2  ب22شيد  االبتدائية 

 222 تحت رقم 462 .

 53I

FLASH ECONOMIE

CITRINE L›ATELIER DIGITAL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

 CITRINE L›ATELIER DIGITAL
شركة ذات مسؤولية محدوسة 

رأسمالها 22.222.22  سرهم
مقرها االأتماعي 96 شارع انفا 

الطابق التاسع الشقة  9 - الدار 
البيضاء -

السجل التجاري رقم 454229 
بالدار البيضاء

العام  الجمع  ملداوالت  تبعا 
بتاريخ  املنعقد  العاسي  غي2 

20/05/2021، حيث قرر مايلي:
-التصفية املسبقة للشركة

كمصفية للشركة - تعيين السيدة 
سارة القرموسي

- تحديد املقر االأتماعي للتصفية 
96 شارع انفا الطابق التاسع الشقة 

 9، الدار البيضاء.      
- إعطاء الصالحيات 

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

بتاريخ 03/08/2017
تحت رقم 9  28. 

ملخص قصد النشر

 54I

مكتب املوثقة االستاسة سينا بغداسي

 RESIDENCE CASABLANCA
ريزيدونس كازابالنكا

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تفويت حصص

مكتب املوثقة االستاسة سينا بغداسي
 Lot 264 florida sidi Maarouf
 Lot 264 florida sidi Maarouf،

Casablanca ،20200 املغرب
 RESIDENCE CASABLANCA
ريزيدونس كازابالنكا شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي الدار 

البيضاء 22  حي فلوريدا سيدي 
معروف - 22482 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 252 9
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  نون22  222    5 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
سليلة لحري�سي  )ة(  تفويت السيد 
أصل  من  اأتماعية  حصة    82
)ة( حسن  522 حصة لفائدة السيد 

الصحراوي بتاريخ 5  نون22  222.
اسية لحري�سي  )ة(  تفويت السيد 
أصل  من  اأتماعية  حصة    62
)ة( حسن  522 حصة لفائدة السيد 

الصحراوي بتاريخ 5  نون22  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 822726.

 55I

ONS ADVISORS DIYAR SARL

ONS ADVISORS DIYAR sarl
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

ONS ADVISORS DIYAR SARL
 N° 24, Av. Amir Sidi

 Mohammed, Hay Rachad,
Karia, ، 11130، SALÉ MAROC
 ONS ADVISORS DIYAR sarl
شركة ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 

24، شارع أمي2 سيدي محمد، حي 
الرشاس، القرية - 32    سال املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
35227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   26
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ONS  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ADVISORS DIYAR sarl

 : بإيجاز  الشركة  غرض 
وإسارة  تسيي2  في  االستشارات 

الشركات.
 ،24 : رقم  عنوان املقر االأتماعي 
شارع أمي2 سيدي محمد، حي الرشاس، 

القرية - 32    سال املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 52  : السيد نايت سليمان يونس 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيدة وافيق حسنة : 52 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
يونس  سليمان  نايت  السيد 
تجزئة النجوفين،   ،3 رقم  عنوانه)ا( 
سال     222 شارع محمد الخامس، 

املغرب.
عنوانه)ا(  حسنة  وافيق  السيدة 
 ،4 الشقة   ،9 االعمارة   ،3 سيار 

لغرابيلية، 262   سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
يونس  سليمان  نايت  السيد 
تجزئة النجوفين،   ،3 رقم  عنوانه)ا( 
سال     222 شارع محمد الخامس، 

املغرب
عنوانه)ا(  حسنة  وافيق  السيدة 
 ،4 الشقة   ،9 االعمارة   ،3 سيار 

لغرابيلية، 262   سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   29 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

 222 تحت رقم  3792.
 56I

SAGASUD

LAGNA
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

SAGASUD
شارع االمي2 موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون
LAAYOUNE املغرب
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LAGNA شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االأتماعي حي 

الوحدة 22 شارع راس الخيمة زنقة 
26 رقم 32 - 72222 العيزن املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36289
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت  نون22  222   26 في  املؤرخ 
نشاط  إ 7  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
وتجارة  وتوزيع  وتصدير  استي2اس 
املواس واالأهزة الطبية والشبه طبية .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون22   32 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

 222 تحت رقم 3642.
 57I

STE TIB COMPT SARL AU

FUCHS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغداسي مكتب رقم 
25 ، 62222، وأدة املغرب

FUCHS شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي  3 زنقة 
23 تجزئة النهار طريق احفي2 - 

62222 وأدة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.36563

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  نون22  222   24 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
أمال بوغرارة  )ة(  تفويت السيد 
أصل  من  اأتماعية  حصة   522
222.  حصة لفائدة السيد )ة( مني2 

مزات بتاريخ 24 نون22  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون22   26 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

 222 تحت رقم 4254.
 58I

إئتمانيات الدريوش

Société ORGANICPRO
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

إئتمانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب 682، 92222، العرائش املغرب
Société ORGANICPRO شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي         تجزئة 
املغرب الجديد رقم 72  الشقة 6 
إقامة فينيزيا الطابق امول - 92222 

العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65  
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   29
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. Société ORGANICPRO
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 COMMERCIALISATION DES

.FRUITS ET LEGUMES
عنوان املقر االأتماعي :         تجزئة 
 6 الشقة  املغرب الجديد رقم 72  
 92222 إقامة فينيزيا الطابق امول - 

العرائش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 522  : السيد عبد السالم البياتي 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
حصة   522  : السيد مراس فواسي 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
البياتي  السالم  عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي االندلس م ا زنقة 4 رقم 

23 52 92 القصر الكبي2 املغرب.

عنوانه)ا(  فواسي  مراس  السيد 
شارع عمر ابن الخطاب اقامة طور 

طنجة   92262 شقة32  طابق6  ب 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

البياتي  السالم  عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي االندلس م ا زنقة 4 رقم 

23 52 92 القصر الكبي2 املغرب

عنوانه)ا(  فواسي  مراس  السيد 
شارع عمر ابن الخطاب اقامة طور 

طنجة   92262 شقة32  طابق6  ب 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش بتاريخ 22 سأن22 

 222 تحت رقم 1283/2021.

 59I

سيوان امستاذة منى أولهري موثقة

»SHEFASHION «شيفاشن»
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

سيوان امستاذة منى أولهري موثقة

ساحة الروساني، إقامة رضوان 

ب، الطابق  ، رقم 32. ، 92222، 

Tanger املغرب

 «SHEFASHION «شيفاشن»

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي إقامة 

قواسم، الشطر الرابع، بلوك 2 ، 

الطابق امر�سي، رقم 72. - 92222 

طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7 24 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  نون22  222   29 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

تفويت السيد )ة( حمزة ابضالس 

أصل  من  اأتماعية  حصة   522

222.  حصة لفائدة السيد )ة( مراس 

الحسوني بتاريخ 29 نون22  222.

سفيان  )ة(  السيد  تفويت 

حصة اأتماعية من   522 أقضاض 

السيد  لفائدة  حصة    .222 أصل 

نون22   29 بتاريخ  الحسوني  مراس  )ة( 

.222 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

نون22   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 2242 .

 62I

إئتمانيات الدريوش

 Societe KAYZEN BUSINESS

CENTER

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

إئتمانيات الدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 

ب 682، 92222، العرائش املغرب

 Societe KAYZEN BUSINESS

CENTER شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزئة 

املغرب الجديد ,رقم 27 , إقامة 

فينيسيا,مكتب رقم 25 ,العرائش - 

92222 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداس  تم  نون22  222   24

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Societe : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.KAYZEN BUSINESS CENTER
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 Conseil  : غرض الشركة بإيجاز 
juridique et fiscale

Centre de foramtion
Prestation de services

 Centre d’affaire de
.domicilliation

تجزئة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
إقامة  ,رقم 27 ,  الجديد  املغرب 
 - ,العرائش   25 رقم  فينيسيا,مكتب 

92222 العرائش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : محمد  الزاهر  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  الزاهر  السيد 
طابق    96 اقامة امها ي،عمارة رقم 
الدار   22282 معروف  سيدي    

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  الزاهر  السيد 
طابق    96 اقامة امها ي،عمارة رقم 
الدار   22282 معروف  سيدي    

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 22 سأن22 

 222 تحت رقم  28 .

 6 I

smaticomp

YOUNES EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

YOUNES EXPRESS شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي  5  
اسامة بن زيد الطابق 2 الحي 

اميسر ن ج حي املعاريف - 22372 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   26
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YOUNES EXPRESS
أنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التصوير الفوتوغرافي.
  5  : االأتماعي  املقر  عنوان 
الحي   2 الطابق  زيد  بن  اسامة 
 22372  - اميسر ن ج حي املعاريف 

الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
222.  حصة   : السيد وسيع رماح 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
بقيمة    222  : السيد وسيع رماح 

22  سرهم.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 249 السيد وسيع رماح عنوانه)ا( 
مج 6 شارع اللة اسماء سيدي مومن 

22422 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
 249 السيد وسيع رماح عنوانه)ا( 
مج 6 شارع اللة اسماء سيدي مومن 

22422 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823228.
 62I

CONSULTATION ET SERVICES

ATLAS REGIE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

CONSULTATION ET SERVICES
 CASABLANCA, 549BD ABA

 CHOUAIB DOUKALI DRISSIA 2
 ETG 1 ، 20500، CASABLANCA

MAROC
ATLAS REGIE شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي 226 زنقة 
أبو زيد ساسو�سي معاريف - 22522 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.274859

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
28 شتن22  222 تقرر حل  املؤرخ في 
املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   ATLAS REGIE
مقرها  وعنوان  سرهم   752.222
اإلأتماعي 226 زنقة أبو زيد ساسو�سي 
البيضاء  الدار   22522  - معاريف 
النهائي  التوقف  املغرب نتيجة ل : - 
لعدم  الشركة  تزاوله  التي  لنشاط 

تحقيق موضوعها االأتماعي.
و حدس مقر التصفية ب 226 زنقة 
 22522  - معاريف  ساسو�سي  زيد  أبو 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

سليمان  بن  محسين  السيد)ة( 
زنقة عبد املاأد بن    5 و عنوانه)ا( 
 22522  27 آية عمارة  إقامة  ألون 
)ة(  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 5 8224.

 63I

smaticomp

TOURS ELLE TOURS
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

TOURS ELLE TOURS شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي  5  
اسامة بن زيد الطابق 2 الحي 

اميسر ن ج حي املعاريف - 22372 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52466 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   22
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOURS ELLE TOURS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ال22ي السياحي.
  5  : االأتماعي  املقر  عنوان 
الحي   2 الطابق  زيد  بن  اسامة 
 22372  - اميسر ن ج حي املعاريف 

الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
مدثر  الزهراء  فاطمة  السيدة 
سرهم    22 بقيمة  حصة    .222  :

للحصة .
 : مدثر  الزهراء  فاطمة  السيدة 

222  بقيمة 22  سرهم.



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222)الجريدة الرسمية   24916

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

مدثر  الزهراء  فاطمة  السيدة 
زنقة   5 معروف  سيدي  عنوانه)ا( 
الدارالبيضاء   22282 رقم  3     5

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  مدثر  توفيق  السيد 

اقامة املستقبل م س 32 عمارة 289 

سيدي معروف 22282 الدارالبيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823228.

 64I

smaticomp

ILMA INVEST
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتماعي للشركة

smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،

casablanca maroc

ILMA INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي  5  

اسامة بن زيد الطابق 2 الحي 

اميسر ن ج حي املعاريف - 22372 

الدارالبيضاء املغرب.

تحويل املقر االأتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.465567

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تحويل  نون22  222   23 املؤرخ في 

من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 

الحي   2 اسامة بن زيد الطابق    5 »

 22372  - اميسر ن ج حي املعاريف 

 473» إ 7  املغرب»  الدارالبيضاء 
 22652  - ال22كة   2 الطابق   33 زنقة 

الدارالبيضاء املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823227.
 65I

TEMESNA SARL

HABIBA SAKAN
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

TEMESNA SARL
 APPT N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED
 V SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC
HABIBA SAKAN شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي 7 زنقة 

احمد التوقي الطابق الثاني الشقة 
2  - 22222 الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5 5225
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  أكتوبر  222  في     املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
شكي2  احمد  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اأتماعية  حصة   522
)ة(  السيد  لفائدة  حصة    .222
أكتوبر  بتاريخ     محمد اسماعيلي 

.222 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 822625.
 66I

خ22ة الشرق

WAEL LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
خ22ة 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

WAEL LOGISTIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي مراب يقع 

بزنقة فرنسا حي الليمون بركان - 
63322 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8 77

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   28
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 WAEL  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.LOGISTIQUE
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني و الدو ي.
مراب   : االأتماعي  املقر  عنوان 
يقع بزنقة فرنسا حي الليمون بركان - 

63322 بركان املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 WAEL LOGISTIQUE الشركة 
سرهم    22 بقيمة  حصة   :  .222

للحصة .
السيد وائل الجال ي : 222  بقيمة 

22  سرهم.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الجال ي  وائل  السيد 
بركان  الليمون  حي  فرنسا  زنقة 

63322 بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  الجال ي  وائل  السيد 
بركان  الليمون  حي  فرنسا  زنقة 

63322 بركان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   23 بتاريخ  ب22كان  االبتدائية 

 222 تحت رقم 697/2021.
 67I

FINANCES.NET

INFRA ELEC SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT   9

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

INFRA ELEC SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي شقة 4 

الطابق االول اقامة قاسر مرس الخي2 
تمارة - 2222  تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 34825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    6
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 INFRA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ELEC SARL AU
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة كهرباء )مقاول تركيب(.
 4 شقة   : عنوان املقر االأتماعي 
الطابق االول اقامة قاسر مرس الخي2 

تمارة - 2222  تمارة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   522  : التايك  السيد علي 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  -امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد علي التايك عنوانه)ا( رقم 
النور2    5 مجموعة    53 عمارة    2
تمارة    2222 زعي2  يحيى  سيدي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد علي التايك عنوانه)ا( رقم 
النور2    5 مجموعة    53 عمارة    2
تمارة    2222 زعي2  يحيى  سيدي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   22 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

 222 تحت رقم 6937.
 68I

خ22ة الشرق

AL JAWED CLUB
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية
خ22ة 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
AL JAWED CLUB شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي : 2 سوار 
ميلي البقعة رقم 95 أماعة فزوان 
اقليم بركان - 63322 بركان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.6899
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
 AL املؤرخ في 29 نون22  222 تقرر حل
JAWED CLUB شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  سرهم    22.222 رأسمالها 
مقرها اإلأتماعي 2 سوار ميلي البقعة 
رقم 95 أماعة فزوان اقليم بركان - 
للعدم  نتيجة  املغرب  بركان   63322
توفر الشركة عل7 االمكانيات االزمة 

الكمال النشاط.

و عين:
و  بوهرية  أواس  السيد)ة( 
املسي2ة  حي  امزورن  زنقة  عنوانه)ا( 
بركان 63322 بركان املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
بتاريخ 29 نون22  222 وفي 2 سوار ميلي 
95 أماعة فزوان اقليم  البقعة رقم 

بركان - 63322 بركان املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   22 بتاريخ  ب22كان  االبتدائية 

 222 تحت رقم 695/2021.
 69I

ACO CONSULTING

LE CILEN CAFE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,72
 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc
LE CILEN CAFE شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي 2، محج 
عمر الخيام – بوسيجور - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.85755

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
23 غشت  222 تقرر حل  املؤرخ في 
املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   LE CILEN CAFE
مقرها  وعنوان  سرهم    22.222
 – الخيام  عمر  محج   ،2 اإلأتماعي 
البيضاء  الدار   22222  - بوسيجور 
املغرب نتيجة ل : حل مسبق للشركة.
2، محج  و حدس مقر التصفية ب 
 22222  - بوسيجور   – الخيام  عمر 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  ناصر  رضوان  السيد)ة( 
 12- عمارة   - اقامة سي2نا  عنوانه)ا( 
شقة 6 - املدينة الخضراء - بوسكورة 

املغرب  البيضاء  الدار   27 82
كمصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 525 4.
 72I

FINANCES.NET

MAG 8 CASH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT   9

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

MAG 8 CASH SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي 8 شارع 

موالي حسن   تمارة - 2222  تمارة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 29 37
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون22  222   29 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
 MAG 8 CASH الوحيد  الشريك 
  22.222 مبلغ رأسمالها   SARL AU
 8 اإلأتماعي  مقرها  وعنوان  سرهم 
شارع موالي حسن   تمارة - 2222  
اكراهات   : ل  نتيجة  املغرب  تمارة 

مالية.
شارع   8 و حدس مقر التصفية ب 
موالي حسن   تمارة - 2222  تمارة 

املغرب. 
و عين:

و  الر�سي  العربي  السيد)ة( 
الكتبية  زنقة  الغزا ي  حي  عنوانه)ا( 
املغرب  تمارة    2222 تمارة  رقم32 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   22 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

 222 تحت رقم 6936.
 7 I

كافجيد

AUTO ECOLE KAYDY
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة
كافجيد

86 زنقة 65  مجموعة *ه* حي 
االلفة، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
AUTO ECOLE KAYDY شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي برشيد حي 
وفيق اقامة شريف را�سي بقعة رقم 

528 - 22 26 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 5959
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    6
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AUTO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ECOLE KAYDY
مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تعليم السياقة .
عنوان املقر االأتماعي : برشيد حي 
وفيق اقامة شريف را�سي بقعة رقم 

528 - 22 26 برشيد املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد خالد العمري : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
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 522  : حسنة  فاطنة  السيدة 
حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العمري  خالد  السيد 
زنقة 65  رقم 92 مجموعة ه االلفة 

22222 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  حسنة  فاطنة  السيدة 
النواصر  الزاوية  السحابات  سوار 

27222 النواصر املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  العمري  خالد  السيد 
زنقة 65  رقم 92 مجموعة ه االلفة 

22222 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   22 بتاريخ  ب22شيد  االبتدائية 

 222 تحت رقم 462 .

 72I

M. ESSBAI IMPORT EXPORT SARL AU

 M. ESSBAI IMPORT
EXPORT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 M. ESSBAI IMPORT EXPORT
SARL AU

طنجة ، 92222، طنجة املغرب
 M. ESSBAI IMPORT EXPORT
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 

موالي اسماعيل 4  اقامة موالي 
اسماعيل الطابق 3 رقم 29 - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22445

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   22
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 M.  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ESSBAI IMPORT EXPORT SARL

. AU
غرض الشركة بإيجاز : التجارة في 
املواس الغذائية واملصنعة واملنتجات 

النضافة .
شارع   : االأتماعي  املقر  عنوان 
موالي  اقامة    4 اسماعيل  موالي 
اسماعيل الطابق 3 رقم 29 - 92222 

طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد السباعي مصطفى : 222.  

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
مصطفى  السباعي  السيد 
2  رقم  عنوانه)ا( الحي الجديد زنقة 

23 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
مصطفى  السباعي  السيد 
2  رقم  عنوانه)ا( الحي الجديد زنقة 

23 92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 
 222 تحت رقم 248588-10660.

 73I

STE: El FILALI LOGISTIQUE MINDED 

 El FILALI LOGISTIQUE
MINDED SARL.AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE: El FILALI LOGISTIQUE
MINDED

شارع عمر بن عبد هللا رقم 42 حي 
الفتح. ، 72222، العيون املغرب

 El FILALI LOGISTIQUE MINDED
SARL.AU شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 
مزوار حي القدس، رقم 463. - 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3927 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    2
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 El  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 FILALI LOGISTIQUE MINDED

.SARL.AU
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البضائع وطنيا وسوليا لحساب الغي2.

شارع   : االأتماعي  املقر  عنوان 
 -  .463 رقم  القدس،  حي  مزوار 

72222 العيون املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : الصدوقي  السيد زكرياء 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زكرياء الصدوقي عنوانه)ا( 
حي   42 شارع عمر بن عبد هللا رقم 

الفتح 72222 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد زكرياء الصدوقي عنوانه)ا( 
حي   42 شارع عمر بن عبد هللا رقم 

الفتح 72222 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22    7 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

 222 تحت رقم  357.
 74I

CABINET CRCOM

STE DARK DRINK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

CABINET CRCOM
 AV GHASSAN KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA
 MERYEM 3eme ETAGE V.N FES

FES ،30000 ، اململكة املغربية
STE DARK DRINK SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي 68 

املنطقة الصناعية عين الشقف 
الطابق 2 فاس 68 املنطقة 

الصناعية عين الشقف الطابق 2 
فاس 32222 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.472 3
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  أكتوبر  222   24 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
مدرك  محمد  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اأتماعية  حصة   7.522
7.522 حصة لفائدة السيد )ة( حاثم 

الحاجي بتاريخ 24 أكتوبر  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن22  بتاريخ  2  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 5432.
 75I

INFOPLUME

CCHM TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INFOPLUME
49  شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا   رقم 7  ، 92222، طنجة 
املغرب

CCHM TRANS SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي 7 زنقة 

العراق اقامة الصفا و املروى الطابق 
7 رقم  4 - 92222 طنجة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22427

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداس  تم  نون22  222   28

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CCHM : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRANS SARL AU

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني و الدو ي الطرقي للسلع.

زنقة   7  : االأتماعي  املقر  عنوان 

العراق اقامة الصفا و املروى الطابق 

7 رقم  4 - 92222 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : السيدة الحساني الزهرة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الزهرة  الحساني  السيدة 

ابن  الرحمان  عبد  زنقة  عنوانه)ا( 

عوف رقم 2  92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الزهرة  الحساني  السيدة 

ابن  الرحمان  عبد  زنقة  عنوانه)ا( 

عوف رقم 2  92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 248543-10614.

 76I

مكتب التوتيق

CAPUCINE PRESSING
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مكتب التوتيق
اقامة ياسمينة 3 زنقة ابن العريف 
مكتب 5 الطابق 2 املعاريف الدار 
البيضاء، 22 22، الدار البيضاء 

املغرب
CAPUCINE PRESSING شركة 

ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي زاوية زنقة 
الفورات وزنقة ابو عمران الفا�سي 

، إقامة لوبرا لوكسوري، عمارة 
رقم 2  ، متجر رقم 2 ، املعاريف - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت  أكتوبر  222   29 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
تواب  ملياء  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اأتماعية  حصة    .222
222.  حصة لفائدة السيد )ة( عبد 
أكتوبر   29 بتاريخ  شرف  الواحد 

.222 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823292.

 77I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

نخبة افنت
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتماعي للشركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
نخبة افنت شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي محل 
الطابق السفلي عمارة 77 تجزئة 
اسماء طريق عين الشقف فاس - 

32222 فاس املغرب.
تحويل املقر االأتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.54767

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في  2 أكتوبر  222 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
 77 عمارة  السفلي  الطابق  «محل 
الشقف  عين  طريق  اسماء  تجزئة 
إ 7  املغرب»  فاس   32222  - فاس 
«سوار عين النخلة والس الطيب فاس - 

32222 فاس املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 5467.

 78I

CAF MAROC

IMMOBILIERE ASSALAM
إعالن متعدس القرارات

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
 IMMOBILIERE ASSALAM

«شركة ذات املسؤولية املحدوسة»
وعنوان مقرها االأتماعي: املنطقة 

الصناعية العوامة، املجد رقم 827 
- - طنجة املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.6383 
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 2  نون22  222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 
تحديد مدة والية املسي2 السيد 

محمد عبد السالم الصالحة الحامل 
لبطاقة التعريف الوطنية رقم 

K007431X في 92 سنة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

الذي  املعنية:  البنوس  رقم  بند 
ينص عل7 مايلي: بالتعديل.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 2624 .

 79I

مكتب التوتيق

BVET
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

رفع رأسمال الشركة

مكتب التوتيق
ابن  زنقة   3 ياسمينة  اقامة 
العريف مكتب 5 الطابق 2 املعاريف 
الدار   ،22 22 البيضاء،  الدار 

البيضاء املغرب
املسؤولية  ذات  شركة   BVET

املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي 28 زنقة 
 -  2 الطابق   8 رقم  شقة  بروكسيل 

22222 الدار البضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم  نون22  222  في     املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  سرهم»   2.522.222»
 2.552.222» إ 7  سرهم»   52.222»
حصص  تقديم   : طريق  عن  سرهم» 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823293.

 82I

GROUPE ABCE

DDP INCORPORATION
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تعيين مسي2 أديد للشركة

GROUPE ABCE
24  مكرر شارع عبد املومن الطابق 

الرابع ، 22222، الدار البيصاء 
املغرب

DDP INCORPORATION شركة 
ذات املسؤولية املحدوسة
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وعنوان مقرها اإلأتماعي بناء 8  
وحدة سكنية منازيل امليمون شارع 
عبد املومن الدور الخامس رقم 25 

الدارالبيضاء - 22222 الدارالبيضاء 
املغرب.

تعيين مسي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42 939
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين  نون22  222    9 املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  أديد  مسي2 
 ALXANDRE MAURICE JEAN

ALLANIC كمسي2 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823285.
 8 I

STE SUD GABION SARL

 SOCIETE SUD GABION
SARL

إعالن متعدس القرارات

STE SUD GABION SARL
 AVENUE MY ABDELLAH, APPT
 N°9, 3EME ETAGE, RESIDENCE
 TAIBA, IMB. A, MARRAKECH ،

40000، Marrakech MAROC
 SOCIETE SUD GABION SARL
«شركة ذات املسؤولية املحدوسة»
وعنوان مقرها االأتماعي: شارع 
االمي2 موالي عبد هللا شقة رقم 

 A 9 طابق 3 اقامة الطيبة عمارة
مراكش - - مراكش املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.7 939

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 25 أكتوبر  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 
  222222 ب  الشركة  راسمال  رفع 
املرحلة  االرباح  طريق  عن  سرهم 
 2222222 الشركة  راسمال  ليصبح 
حصة  عل222227  مقسمة  سرهم 
اأتماعية عل7 الشكل التا ي: *السيد 

حصة اأتماعية   532 براسة يوسف 
53222سرهم. *السيدة  اي ما يعاسل 
 9272 ناصر ابو العال فاطمة الزهراء 
يعاسل  ما  اي  اأتماعية  حصة 
براسة  نسة  *اال  سرهم.   927222
اي  اأتماعية  حصة   5 22 كميليا 
اال نسة   * سرهم.   5 2222 ما يعاسل 
اأتماعية  حصة   5 22 عبلة  براسة 

اي ما يعاسل 2222 5 سرهم 
قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 
زياسة نشاط اخر هو االشغال العامة 

للبناء
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص عل7 مايلي: 

راسمال الشركة
بند رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 

نشاط الشركة
بند رقم 6: الذي ينص عل7 مايلي: 

مساهمة الشركاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 3222 .
 82I

BOUKHRIS &ASSOCIES

SANLAM TAKAFUL

إعالن متعدس القرارات

SANLAM TAKAFUL
شركة مساهمة

رأسمالها: 322.222 سرهم
مقرها االأتماعي: 6 2 شارع 

الزرقطوني، الدارالبيضاء
 RC n° 434.583 – IF N°

37535978
االسارة  مجلس  محضر  بموأب 
غشت  222،   26 بتاريخ  املنعقد 

تقرر ما يلي:
السيد  استقالة  معاينة   -
كريستوف ألكسندر بوزو من مهامه 

كمتصرف وكرئيس مجلس االسارة.
الشرايبي  يحيى  السيد  تعيين   -
وطنيته BE742856 كرئيس متصرف 
أديد للشركة عل7 أن تتم املصاسقة 
أمعية  أقرب  في  القرار  هذا  عل7 

عمومية.

الشرايبي  يحيى  السيد  تعيين   -

كرئيس مجلس   BE742856 وطنيته 

االسارة للشركة

الدائم  املمثل  تغيي2  معاينة   -

 SANLAM PAN AFRICA لشركة 

السيد يحيى الشرايبي وتعيين السيد 

ايمانويل برو ي. 

لشركة  الدائم  املمثل  تغيي2   -

مجلس  في   SAHAM ASSURANCE

كريستوف  السيد  الشركة  االسارة 

يحيى  السيد  وتعيين  بوزو  ألكسندر 

الشرايبي. 

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

 822679 تحت عدس  بالدار البيضاء 

بتاريخ 7  نون22 222.

ملخص قصد النشر

 83I

BOUKHRIS &ASSOCIES

SAHAM HOTELS
إعالن متعدس القرارات

SAHAM HOTELS

شركة مساهمة

رأسمالها: 237.622. 2  سرهم

مقرها االأتماعي: 6 2 شارع 

الزرقطوني، الدار البيضاء

 RC n° 184.561– IF N° 401 752

97

اإلسارة  مجلس  محضر  بموأب 

يوليوز  222،   22 بتاريخ  املنعقد 

تقرر ما يلي:

الشرايبي،  يحيى  السيد  تعيين   -

كمتصرف   BE742856 وطنيته 

السيد  املستقيل  املتصرف  عوض 

والسيد  بوزو  ألكسندر  كريستوف 

املتصرفة  عوض  حليمي  ياسين 

املستقيلة السيدة هاأر بنعمار.

السيد  استقالة  معاينة   -

كريستوف ألكسندر بوزو من مهامه 

كرئيس مدير عام وتعيين السيد يحيى 

أديد  عام  مدير  كرئيس  الشرايبي 

للشركة.

الدائم  املمثل  تغيي2  معاينة   -

 SAHAM ASSURANCE لشركة 

السيد  الشركة  االسارة  مجلس  في 

وتعيين  بوزو  ألكسندر  كريستوف 

السيد يحيى الشرايبي. 

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

 822677 تحت عدس  بالدار البيضاء 

بتاريخ 7  نون22 222.

ملخص قصد النشر

 84I

BOUKHRIS &ASSOCIES

RYAD PARTNERS
إعالن متعدس القرارات

RYAD PARTNERS

شركة مساهمة

رأسمالها: 394.222.222 سرهم

مقرها االأتماعي: 6 2 شارع 

الزرقطوني، الدار البيضاء

 RC n°185.429– IF N°

42 76964

العام  الجمع  محضر  بموأب 

يوليوز   22 بتاريخ  املنعقد  العاسي 

 222، تقرر ما يلي:

السيد  استقالة  معاينة   -

كريستوف ألكسندر بوزو من مهامه 

وكرئيس  االسارة  مجلس  كعضو 

 ،Ryad Partners لشركة

الشرايبي،  يحيى  السيد  تعيين   -

مجلس  كعضو   BE742856 وطنيته 

االسارة وكرئيس للشركة

الدائم  املمثل  تغيي2  معاينة   -

 SAHAM ASSURANCE لشركة 

السيد  الشركة  االسارة  مجلس  في 

وتعيين  بوزو  ألكسندر  كريستوف 

السيد يحيى الشرايبي. 

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

 822682 تحت عدس  بالدار البيضاء 

بتاريخ 7  نون22 222.
ملخص قصد النشر

 85I
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BOUKHRIS &ASSOCIES

PARTICIPATION KHALLADI
إعالن متعدس القرارات

PARTICIPATION KHALLADI
شركة مساهمة

رأسمالها: 4.222 5. 3  سرهم
مقرها االأتماعي: 6 2 شارع 

الزرقطوني، الدار البيضاء
 RC n°422.703– IF N° 336 237

43
اإلسارة  مجلس  محضر  بموأب 
يوليوز  222،   22 بتاريخ  املنعقد 

تقرر ما يلي:
الشرايبي،  يحيى  السيد  تعيين   -
كمتصرف   BE742856 وطنيته 
السيد  املستقيل  املتصرف  عوض 

كريستوف ألكسندر بوزو.
السيد  استقالة  معاينة   -
كريستوف ألكسندر بوزو من مهامه 
كرئيس مجلس االسارة وتعيين السيد 
يحيى الشرايبي كرئيس مجلس االسارة 

أديد للشركة.
الدائم  املمثل  تغيي2  معاينة   -
 SAHAM ASSURANCE لشركة 
السيد  الشركة  االسارة  مجلس  في 
وتعيين  بوزو  ألكسندر  كريستوف 

السيد يحيى الشرايبي. 
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
 822678 تحت عدس  بالدار البيضاء 

بتاريخ 7  نون22 222.
ملخص قصد النشر

 86I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 SOUAHLA II
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تأسيس شركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
 SOUAHLA II CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 56 شارع 
موالي يوسف الطابق الثالث الشقة 

رقم 4  - 28822 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5243 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    2
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.SOUAHLA II CONSTRUCTION

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري.

56 شارع  عنوان املقر االأتماعي : 
موالي يوسف الطابق الثالث الشقة 
الدارالبيضاء   28822  -   4 رقم 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 522  : السيد عبد اللطيف ملفنن 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
522 حصة   : السيد الكبي2 الرازي 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ملفنن  اللطيف  عبد  السيد 
لهرويين  بوسلهام  سوار  عنوانه)ا( 
الدارالبيضاء   29224 الدارالبيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا(  الرازي  الكبي2  السيد 
  6 الشقة   32 اقامة الضمان عمارة 
الدارالبيضاء   22542 الشق  عين 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
ملفنن  اللطيف  عبد  السيد 
لهرويين  بوسلهام  سوار  عنوانه)ا( 
الدارالبيضاء   29224 الدارالبيضاء 

املغرب

عنوانه)ا(  الرازي  الكبي2  السيد 

  6 الشقة   32 اقامة الضمان عمارة 

الدارالبيضاء   22542 الشق  عين 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 822724.

 87I

امستاذة هدى أمنيول، موثقة

صوكادو
إعالن متعدس القرارات

امستاذة هدى أمنيول، موثقة

 Avenue oued ziz immeuble

 tifaouine bloc E2 2ème étage

 n°4 Avenue oued ziz immeuble

 tifaouine bloc E2 2ème étage

 n°4، 80000، AGADIR - IDA OU

TANANE املغرب

صوكاسو «شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة»

وعنوان مقرها االأتماعي: باشتوكة 

ايت باها ، سوار كوحايز ، أماعة 

وقياسة انشاسن - - اشتوكة ايت باها 

املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 5  نون22  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 

السيد  الشركة  مسي2  وفاة  اثبات 

 Angel DOMINGUEZ VILLEGAS

قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 

 Medina Lopez السيدة  تعيين 

و السيدة   Maria ENCARNACION

 Villegas RUIZ ENCARNACION

ملدة  للشركة  أديدتين  مسي2تين   ،
زمنية غي2 محدسة.

قرار رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 
للقانون  والتحيين  املت2ابط  التغيي2 

امسا�سي للشركة. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل7  ينص  الذي   : 5 رقم  بند 

 Medina Lopez مايلي: تعيين السيدة

و السيدة   Maria ENCARNACION

 Villegas RUIZ ENCARNACION

ملدة  للشركة  أديدتين  مسي2تين   ،
زمنية غي2 محدسة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   32 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

 222 تحت رقم 2536.

 88I

ETABBAA LAHCEN

FIRST NATURAL
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETABBAA LAHCEN

 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD

 BERRECHID RUE 8 N°41

 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD BERRECHID، 26100،

BERRECHID MAROC

FIRST NATURAL شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 32  زنقة 

غزة الطابق االول رقم 7 حي سعد 

برشيد - 22 26 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 5847

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  غشت  222   26

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FIRST  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.NATURAL
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انتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التجميل  مواس  بيع   - التجميل  مواس 

بالجملة.
عنوان املقر االأتماعي : 32  زنقة 
سعد  حي   7 رقم  االول  الطابق  غزة 

برشيد - 22 26 برشيد املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد بدرالدين احسايني : 222.  

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
يني  احسا  بدرالدين  السيد 
السالم  اقامة    2 الرقم  عنوانه)ا( 
برشيد   26 22 برشيد   2 حي التسي2 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
احسايني  بدرالدين  السيد 
السالم  اقامة    2 الرقم  عنوانه)ا( 
برشيد   26 22 برشيد   2 حي التسي2 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   22 بتاريخ  ب22شيد  االبتدائية 

 222 تحت رقم 334 .
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RIM FINANCIAL

مجموعة مدارس كايزن الخاصة
إعالن متعدس القرارات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، الدار 
البيضاء املغرب

مجموعة مدارس كايزن الخاصة 
«شركة ذات املسؤولية املحدوسة»
وعنوان مقرها االأتماعي: تجزئة 
االمان ج ح 28 ب عين السبع - 

  223 الدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.428 4 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 5  نون22  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 
االأتماعي  الرأسمال  من  الرفع   -
سرهم  الف  ومئة  ماليين  ستة  من 
)22.222 .6 سرهم( إ 7 تسعة ماليين 
22.222 .9سرهم (  ومئة الف سرهم) 
حصة   )32222( آلف  بإصدارثالثين 
مائة  فئة  من  أديدة  اأتماعية 
سرهم )22  سرهم ( للحصة الواحدة 
موزعة كالتا ي: -السيد سمي2 بحساني 
حميد  والسيد  سرهم   2.422.222

الخطيبي 622.222 سرهم 
عل7  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
االنجاز النهائي لرفع الراسمال  مايلي: 
ماليين  ستة  من  للشركة  االأتماعي 
ومئة الف سرهم )22.222 .6 سرهم( 
سرهم)  الف  ومئة  ماليين  تسعة  إ 7 

22.222 .9سرهم (
قرار رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 
االأتماعي  الرأسمال  تخفيض   -
تسع  و  ماليين  بخمسة  للشركة 
سرهم   )5.922.222,22( الف  مئة 
لتحويله من تسعة ماليين ومئة الف 
ثالثة  إلـــى  سرهــــــم   )9. 22.222,22(
 (3.222.222,22( ماليين ومئتي الف 
حصة   59222 بحذف  سرهــــــم 
اأتماعية من فئة 22  سرهم للحصة 
الواحدة و ذلك لالمـتصــــاص الجزئي 
الجديد  التقسيم  املت2اكمة  للخسائر 
كالتا ي:  أصبح  االأتماعي  للرأسمال 
 2.562.222 بحساني  سمي2  -السيد 
الخطيبي  حميد  والسيد  سرهم 

642.222 سرهم 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل7 مايلي: 

الراسمال االأتماعي
بند رقم 7: الذي ينص عل7 مايلي: 

الحصص االأتماعية 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823236.
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STE TRAVAUX NOUR TYG SARL AU

 STE TRAVAUX NOUR TYG
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE TRAVAUX NOUR TYG SARL
AU

الطابق التاني بعمارة تجزئة 
الدعداع شارع 22 غشت اكفاي 
تاروسانت ، 83222، تاروسانت 

املغرب
 STE TRAVAUX NOUR TYG SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدوسة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي الطابق 

التاني بعمارة تجزئة الدعداع شارع 
22 غشت اكفاي تاروسانت - 83222 

تاروسانت املغرب 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

828 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   25
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.TRAVAUX NOUR TYG SARL AU
 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

. DIVERS ; NEGOCIANT
الطابق   : االأتماعي  املقر  عنوان 
التاني بعمارة تجزئة الدعداع شارع 
22 غشت اكفاي تاروسانت - 83222 

تاروسانت املغرب .
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسمال  مبلغ 
222.222,22.  سرهم، مقسم كالتا ي:
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  امرير  لحسن  السيد 

غشت   22 شارع  الدعداع  تجزئة 

تاروسانت   83222 تاروسانت  اكفاي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد حميد اوالطالب عنوانه)ا( 

 83222 تاروسانت  افرسو  سرب   352

تاروسانت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتاروسانت بتاريخ 32 نون22 

 222 تحت رقم 2268.

 9 I

CELYA CONSULTING

STIGLAIRE ASCENSEUR
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

CELYA CONSULTING

 Rue 1 Etage 2 Appt 3 Tarik Al 45

 Khir Sidi Bernoussi Casablanca

، 20610، Casablanca MAROC

STIGLAIRE ASCENSEUR شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 

 MASSIRA 2 LOT 5 ET 6

 SBATA CASABLANCA - 20430

الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.473859

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  نون22  222   24 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

 ABDERRAHIM )تفويت السيد )ة

BEN SAGHIR  22 حصة اأتماعية 

حصة لفائدة السيد    22 من أصل 

 24 بتاريخ   MOHAMED DAAL )ة( 

نون22  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 822594.
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CSN MAROC

ZARDOUZ TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

ZARDOUZ TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي سوار اغز 
سائرة اسني عمالة الحوز - 52 42 

الحوز املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   24
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ZARDOUZ TRAVAUX
-أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الت2كيبات الكهربائية
-اعمال مختلفة او البناء.

-تاأر.
: سوار اغز  عنوان املقر االأتماعي 
 42 52  - الحوز  عمالة  اسني  سائرة 

الحوز املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد عبد العزيز بارغان : 222.  

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بارغان  العزيز  عبد  السيد 
رقم  3  س  املحاميد  عنوانه)ا( 

62 42 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
بارغان  العزيز  عبد  السيد 
رقم  3  س  املحاميد  عنوانه)ا( 

62 42 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   23 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32294 .
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fidmanar

FBNA
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

fidmanar
3   شارع عبد الكريم الخطابي 
عمارة املهندز رقم س شقة رقم 7 

الطابق التاني مراكش ، 42222، 
marrakech maroc

FBNA شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي مشروع 
اوليفر بالم أماعة الويدان فيال رقم 

3  - 23  4 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 23989

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر  أكتوبر  222  في  3  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدوسة 
2.222  سرهم  FBNA مبلغ رأسمالها 
مشروع  اإلأتماعي  مقرها  وعنوان 
اوليفر بالم أماعة الويدان فيال رقم 
3  - 23  4 مراكش املغرب نتيجة ل 

: توقف نشاط الشركة.
و حدس مقر التصفية ب مشروع 
اوليفر بالم أماعة الويدان فيال رقم 

3  - 23  4 مراكش املغرب. 
و عين:

السيد)ة( نجاة أمعدار و عنوانه)ا( 
مشروع اوليفر بالم أماعة الويدان 
3  23  4 مراكش املغرب  فيال رقم 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 
: مشروع  الوثائق املتعلقة بالتصفية 
اوليفر بالم أماعة الويدان فيال رقم 

 3
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   23 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32273 .
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CICMA

 MAROC INVEST
MANAGEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
حل شركة

CICMA
 AZELAL ، 20000، 58

CASABLANCA MAROC
 MAROC INVEST

MANAGEMENT شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي 45 زنقة 
عبد القاسر مفتكر الطابق 2 الشقة 

4 - 22222 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.452927

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر  نون22  222    2 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  حل 
 MAROC INVEST املحدوسة 
رأسمالها  مبلغ   MANAGEMENT
مقرها  وعنوان  سرهم    22.222
اإلأتماعي 45 زنقة عبد القاسر مفتكر 
الدار   22222  -  4 الشقة   2 الطابق 
صعوبة   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

املالية و االنتاأية.
زنقة   45 و حدس مقر التصفية ب 
عبد القاسر مفتكر الطابق 2 الشقة 4 

- 22222 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة( سليم حنزاز و عنوانه)ا( 
زنقة زيري ابن عطية رقم 32 الفيليت 
املغرب  البيضاء  الدار   22222

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 822232.
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CONSULTATION ET SERVICES

STER BAT
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CONSULTATION ET SERVICES

 CASABLANCA, 549BD ABA

 CHOUAIB DOUKALI DRISSIA 2

 ETG 1 ، 20500، CASABLANCA

MAROC

STER BAT شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي حي 

كورنيش زنقة ركراكة إقامة كورنيش 

عمارة 2 شقة   الطابق السفلي - 

22522 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.372225

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في    ف22اير  222 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

مبلغ   STER BAT الوحيد  الشريك 
وعنوان  سرهم    22.222 رأسمالها 

زنقة  كورنيش  اإلأتماعي حي  مقرها 

ركراكة إقامة كورنيش عمارة 2 شقة 

الدار   22522  - السفلي  الطابق    

التوقف   : املغرب نتيجة ل  البيضاء 

الشركة  تزاوله  التي  لنشاط  النهائي 

لعدم تحقيق موضوعها االأتماعي.

حي  ب  التصفية  مقر  حدس  و 

كورنيش زنقة ركراكة إقامة كورنيش 

 - السفلي  الطابق  شقة     2 عمارة 

22522 الدار البيضاء املغرب. 
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و عين:

و  استي2  إسماعيل  السيد)ة( 

حي كوبا زنقة سوس رقم  عنوانه)ا( 

املغرب  البيضاء  الدار   22522   5

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  8 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس  222 تحت رقم 772629.
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FIDACTIVE

ALMEBEANS
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 أديد للشركة

FIDACTIVE

 Lot N°545 N° 3 &4 2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC

ALMEBEANS شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي موطن 

عند WEDOM بلوك 25 شارع 

تطوان رقم 33  مكتب رقم 5 و6 

الطابق الثالث الحي املحمدي . - 

82222 اكاسير املغرب.

تعيين مسي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.49487

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في  2 سأن22  222 تم تعيين 

السيد)ة(  للشركة  أديد  مسي2 

 ALMENDROS ROSAS JUAN

CARLOS كمسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   23 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

 222 تحت رقم 27552 .

 97I

الوكالة العامة للخدمات

KSAR IMRAN
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

الوكالة العامة للخدمات
ساحة العدالة ، 22 93، الفنيدق 

املغرب
KSAR IMRAN شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي زنقة 22 
ك رقم 235 حي بن سيبان - 22 93 

الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32597
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    6
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 KSAR  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.IMRAN
انشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

قطر املركبات.
 22 زنقة   : عنوان املقر االأتماعي 
 93 22  - 235 حي بن سيبان  ك رقم 

الفنيدق املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   52  : اأدي  انس  السيد 

بقيمة 222.  سرهم للحصة .
السيدة اقبال عثماني : 52 حصة 

بقيمة 222.  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اأدي  انس  السيد 
 5 حي املرأة زنقة أبل اسيوال رقم 

22 93 الفنيدق املغرب.
عنوانه)ا(  عثماني  اقبال  السيدة 
حي املرأة العليا زنقة أبل اسيوال 
ممر  رقم 5 22 93 الفنيدق املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  اأدي  انس  السيد 
 5 حي املرأة زنقة أبل اسيوال رقم 

22 93 الفنيدق املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   23 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

 222 تحت رقم 3477.

 98I

SAGASUD

 STE NOUR AABDA DE
FERRAILLE

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمي2 موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون
LAAYOUNE املغرب

 STE NOUR AABDA DE
FERRAILLE شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي مشروع 
 Y -  242 مدينة 25 مارس رقم

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39 69

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  سأن22  222   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.NOUR AABDA DE FERRAILLE

استي2اس   : بإيجاز  الشركة  غرض 
قطع  تجارة  عامة  تجارة  وتصدير 
الغيار اعاسة التدوير املواس الحديدية 

كل نشاط تجاري صناعي خدماتي.

مشروع   : عنوان املقر االأتماعي 
 Y -   242 رقم  مارس   25 مدينة 

72222 العيون املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 : الشعيبة  الدين  نور  السيد 
سرهم    22 بقيمة  حصة    .222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الشعيبة  الدين  نور  السيد 
النكجي2  زنقة  السالم  حي  عنوانه)ا( 
العيون   72222 املر�سى   27 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الشعيبة  الدين  نور  السيد 
النكجي2  زنقة  السالم  حي  عنوانه)ا( 
العيون   72222 املر�سى   27 رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22  االبتدائية بالعيون بتاريخ  2 

 222 تحت رقم  368.
 99I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

رياض ديامون بلو ش م م
إعالن متعدس القرارات

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
رياض سيامون بلو ش م م «شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة»
وعنوان مقرها االأتماعي: 66 زقاق 

الرواح بنسفي املدينة القديمة فاس 
- 32222 فاس املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.62287
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23 نون22  222
تم اتخاذ القرارات التالية: 
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عل7  ينص  الذي  رقم  2:  قرار 
مايلي: بيع حصص

عل7  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 
مايلي: استقالة مسي2 و تعيين مسي2

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم  2: الذي ينص عل7 مايلي: 
املصباحي  مصطفى  السيد  باع  لقد 

334 حصة للسيد علي صناع 
عل7  ينص  الذي   :22 رقم  بند 
مصطفى  السيد  استقالة  مايلي: 
املصباحي من مهامه كمسي2 و تعيين 
السيد سعيد ايسفولة مسي2 للشركة 
كما تم تعيين علي صناع شبه مسي2 

للشركة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 5468.
222I

Jihadharrati

THINK SERVICE PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

Jihadharrati
 Derb douam cd rue 6 novembre

 n 182 casa Casablanca،
2000000، Casablanca Maroc
THINK SERVICE PRIVE شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي 7   

شارع ابن مني2 عماره ازركة طابق 
2 رقم 9  معاريف الدار البيضاء - 

222222 الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

523875
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    2
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 THINK : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SERVICE PRIVE

استشارة   : غرض الشركة بإيجاز 
و تسي2 .

عنوان املقر االأتماعي : 7   شارع 
ابن مني2 عماره ازركة طابق 2 رقم 9  
 222222  - البيضاء  الدار  معاريف 

الدار البيضاء املغرب .
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حمداوي  الدين  شرف  السيد 
خريبكة   222222 املغرب  عنوانه)ا( 

املغرب .
سلسبيل  الخي2ي  السيدة 
 222222 املغرب  خريبكة  عنوانه)ا( 

خريبكة املغرب .
هال ي  السالم  عبد  السيد 
 222222 املغرب  خريبكة  عنوانه)ا( 

خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
حمداوي  الدين  شرف  السيد 
 22222 املغرب  خريبكة  عنوانه)ا( 

خريبكة املغرب
سلسبيل  الخي2ي  السيدة 
 222222 املغرب  خريبكة  عنوانه)ا( 

خريبكة املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم -.
22 I

Jihadharrati

MBINSTITUT PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Jihadharrati
 Derb douam cd rue 6 novembre

 n 182 casa Casablanca،
2000000، Casablanca Maroc

MBINSTITUT PRIVE شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 7   

شارع ابن مني2 عماره ازركة طابق 

2 رقم 9  معاريف الدار البيضاء - 

2222222 الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

523873

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MBINSTITUT PRIVE

استشارة   : غرض الشركة بإيجاز 

وتسي2 املعلومات .

عنوان املقر االأتماعي : 7   شارع 
ابن مني2 عماره ازركة طابق 2 رقم 9  

 2222222  - معاريف الدار البيضاء 

الدار البيضاء املغرب .

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 MB INSTITUT الشركة 

بلونيا   222222 بولونيا  عنوانه)ا( 

بولونيا.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

 62 السيد حسن شعي2 عنوانه)ا( 

حي الرياض خريبكة   29 مكرر بلوك 

222222 خريبكة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم -.

222I

شركة مستأمنة الحنصا ي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

MSSIOUANE AGRICOLE
إعالن متعدس القرارات

شركة مستأمنة الحنصا ي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

22 شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 22 شارع املتنبي الطتبق االول 
بني مالل، 23222، بني مالل املغرب

MSSIOUANE AGRICOLE «شركة 
ذات املسؤولية املحدوسة»

وعنوان مقرها االأتماعي: تجزئة 
سوس رقم 3-9 الطابق الثاني مقابل 

مركز تجاري مرأان بني مالل - 
23222 بني مالل املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5659

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 28 ماي 9 22

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 
تحويل مقر الشركة من تجزئة سوس 
الطابق الثاني مقابل مركز   3-9 رقم 
تجزئة  إ 7  مالل  بني  مرأان  تجاري 
العسري   رقم 2 الطابق الثاني غرفة 

  عل7 اليمين بني مالل
قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 
بقيمة  الشركة  مال  رأس  في  الزياسة 
  22222 574922  سرهم لنقله من 
وذلك  سرهم    674922 إ 7  سرهم 
بزياسة  للشركاء  الجاري  بالحساب 
  22 بقيمة  أديدة  حصة    5749

سرهم للواحدة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل7  ينص  الذي   :4 رقم  بند 
املقراالأتماعي للشركة تجزئة  مايلي: 
العسري   رقم 2 الطابق الثاني غرفة 

 عل7 اليمين بني مالل
بند رقم 6: الذي ينص عل7 مايلي: 
التالية  املالية  املبالغ  الشركاء  قدم 
سرهم    642922 صالح  عوباين 
سرهم  املجيد32222  عبد  الواسع 
ما  اي  سرهم   4222 سمي2  بنعزوز 

مجموعه 674922  سرهم
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ينص  الذي   :7 رقم  بند 
الشركة  مال  رأس  مايلي:  عل7 

ا 7  هو674922 مقسم 

  22 بقيمة  أديدة  6749 حصة 

سرهم للواحدة موزعة عل7 الشركاء 

6.429  حصة  كالتا ي عوباين صالح 

الواسع عبد املجيد 322 حصة بنعزوز 

سمي422 حصة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل بتاريخ 22 سأن22 

 222 تحت رقم 4 2 .

223I

SOCIETE LA BAINQUISE FOOD

 SOCIETE INTERNATIONALE
 DES CARRIERES ET DES

MINES
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

 SOCIETE INTERNATIONALLE

DES CARRIERES ET DES IMINES

تجزئة املسار رقم 785 املسار ، 

42222، مراكش املغرب

 SOCIETE INTERNATIONALE

 DES CARRIERES ET DES MINES

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزئة 

املسار رقم 785 - 42222 مراكش 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    5

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE INTERNATIONALE

. DES CARRIERES ET DES MINES

غرض الشركة بإيجاز : املعاسن.

تجزئة   : االأتماعي  املقر  عنوان 

مراكش   42222  -  785 رقم  املسار 

املغرب .

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 522  : الطاهر  الزروا ي  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

السيدة الكرام ناسية : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الزروا ي الطاهر عنوانه)ا( 
البتول  اقامة  ا   4 الطابق    5 رقم 

كيليز 42222 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  ناسية  الكرام  السيدة 
 43 22 تجزئة تاساوت      43 رقم 

العطاوية املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد الزروا ي الطاهر عنوانه)ا( 
البتول  اقامة  ا   4 الطابق    5 رقم 

كيليز 42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   23 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32327 .

224I

cabinet comptable aziz

LABEN PLASTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet comptable aziz

2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 22452، الدارالبيضاء املغرب

LABEN PLASTIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي إقامة 

الكورنيش زنقة ركراكة عمارة 

2 شقة   بوركون - 22242 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5237 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداس  تم  نون22  222   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LABEN : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PLASTIQUE

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتدوير املواس البالستيكية.

إقامة   : االأتماعي  املقر  عنوان 

الكورنيش زنقة ركراكة عمارة 2 شقة 

الدارالبيضاء   22242  - بوركون    

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : السيد لحسيني التون�سي 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

التون�سي  لحسيني  السيد 

 22322 ال22أة  عين  عنوانه)ا(  7  

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

التون�سي  لحسيني  السيد 

 22322 ال22أة  عين  عنوانه)ا(  7  

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 42824.

225I

cabinet comptable aziz

ABRAJ ANNAIAM
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

cabinet comptable aziz

2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 22452، الدارالبيضاء املغرب

ABRAJ ANNAIAM شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي إقامة 

الكورنيش زنقة ركراكة عمارة 

2 شقة   بوركون - 22242 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

522945

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   28

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ABRAJ : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ANNAIAM

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

إقامة   : االأتماعي  املقر  عنوان 

الكورنيش زنقة ركراكة عمارة 2 شقة 

الدارالبيضاء   22242  - بوركون    

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 332  : السيد الكاسة عبدالكريم 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

 332  : عبداملجيد  سونيا  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

 342  : التون�سي  لحسيني  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عبدالكريم  الكاسة  السيد 

 55 رقم  حدو  بالس  تجزئة  عنوانه)ا( 

سيدي حجاج واس حصار تيط مليل 

22422 الدارالبيضاء املغرب.

السيد سونيا عبداملجيد عنوانه)ا( 

سيدي   55 رقم  حدو  بالس  تجزئة 

 22422 حجاج واس حصار تيط مليل 

الدارالبيضاء املغرب.

التون�سي  لحسيني  السيد 

 22322 ال22أة  عين  عنوانه)ا(  7  

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عبدالكريم  الكاسة  السيد 

 55 رقم  حدو  بالس  تجزئة  عنوانه)ا( 

سيدي حجاج واس حصار تيط مليل 

22422 الدارالبيضاء املغرب

السيد سونيا عبداملجيد عنوانه)ا( 

سيدي   55 رقم  حدو  بالس  تجزئة 

 22422 حجاج واس حصار تيط مليل 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  9 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 39875.

226I

cabinet comptable aziz

JOW BAT
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

cabinet comptable aziz

2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 22452، الدارالبيضاء املغرب

JOW BAT شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي إقامة 

الكورنيش زنقة ركراكة عمارة 

2 شقة   بوركون - 22242 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5233 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداس  تم  نون22  222    2

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 JOW  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.BAT

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

إقامة   : االأتماعي  املقر  عنوان 

الكورنيش زنقة ركراكة عمارة 2 شقة 

الدارالبيضاء   22242  - بوركون    

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : السيد الصدوقي سعيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الصدوقي سعيد عنوانه)ا( 

سيدي   55 رقم  حدو  بالس  تجزئة 

 22422 حجاج واس حصار تيط مليل 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد الصدوقي سعيد عنوانه)ا( 

سيدي   55 رقم  حدو  بالس  تجزئة 

 22422 حجاج واس حصار تيط مليل 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 5 493.

227I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

CONCEPTCHIRINGUITO
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تغيي2 نشاط الشركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
CONCEPTCHIRINGUITO شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها االأتماعي محل رقم 

4 قطعة 9 تجزئة النخيل شارع 
عالل بن عبد هللا فاس - 32222 

فاس املغرب.
تغيي2 نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.665 7

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيي2  نون22  222   23 املؤرخ في 
نشاط الشركة من «شراء وبيع وتأأي2 
اآلالت لالستخدام السياحي - استي2اس 

و تصدير» إ 7 «االنعاش العقاري».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   23 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 5480/2021.
228I

cabinet comptable aziz

VESTA CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 22452، الدارالبيضاء املغرب
VESTA CONCEPT شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي 6 زنقة 
أعفر بن الحبيب إقامة ميموزا 
بوركون - 22242 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52284 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداس القانون  أكتوبر  222   27

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 VESTA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CONCEPT

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امفرشة و أتات املنزل.

زنقة   6  : االأتماعي  املقر  عنوان 

ميموزا  إقامة  الحبيب  بن  أعفر 

الدارالبيضاء   22242  - بوركون 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

حصة    .222  : السيد بناني أنور 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 392 السيد بناني أنور عنوانه)ا( 

 22242 بوركون  أنفا  رياض  إقامة 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

 392 السيد بناني أنور عنوانه)ا( 

 22242 بوركون  أنفا  رياض  إقامة 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  7 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

إقامة   392 رقم  تحت  نون22  222 

رياض أنفا بوركون .

229I
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cabinet comptable aziz

BLESS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 22452، الدارالبيضاء املغرب
BLESS شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي 28 زنقة 

وزير التازي طابق 4 شقة 7 - 22222 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52 82 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   29
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
.BLESS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إعالنات.
زنقة   28  : عنوان املقر االأتماعي 
وزير التازي طابق 4 شقة 7 - 22222 

الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيدة إيقبال إيمان : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
522 حصة   : السيد سمحي طارق 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  إيمان  إيقبال  السيدة 
إقامة  الخطابي  عبدالسالم  زنقة   8

كمال 22522 الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  طارق  سمحي  السيد 
حي  الطاو�سي  الدين  زكي  زنقة   47
الدارالبيضاء   22523 املستشفيات 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  إيمان  إيقبال  السيدة 
إقامة  الخطابي  عبدالسالم  زنقة   8

كمال 22522 الدارالبيضاء املغرب
عنوانه)ا(  طارق  سمحي  السيد 
حي  الطاو�سي  الدين  زكي  زنقة   47
الدارالبيضاء   22523 املستشفيات 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم  3862.

2 2I

beroc conseil

NEW ERA CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

beroc conseil
 imm 60 appt 7 av zerktouni v.n
 fes ZERKTOUNI، 30000، FEZ

maroc
NEW ERA CAR SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي محل رقم 
74 زنقة أبي أعفر بن عطية أيت 
سقاطو فاس - 32262 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7237 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    2
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NEW  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ERA CAR SARL
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االأتماعي : محل رقم 
أيت  عطية  بن  أعفر  أبي  زنقة   74
سقاطو فاس - 32262 فاس املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

 : نورالدين  ازمي  اسري�سي  السيد 
522 حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيد عبدي محمد : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
نورالدين  ازمي  اسري�سي  السيد 
عنوانه)ا(  9 الطابق 2 شارع الرحمة 
فاس   32272 فاس  س  الن2أس 

املغرب.
 2 السيد عبدي محمد عنوانه)ا( 
زنقة سليمان املوحدي ايت سقاطو 

فاس 32262 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
نورالدين  ازمي  اسري�سي  السيد 
عنوانه)ا(  9 الطابق 2 شارع الرحمة 
فاس   32272 فاس  س  الن2أس 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   24 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 5292.

2  I

SAGASUD

KB CONNECTIONS
إعالن متعدس القرارات

SAGASUD
شارع االمي2 موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون
LAAYOUNE املغرب

KB CONNECTIONS «شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة»

وعنوان مقرها االأتماعي: تجزئة 25 
مارس بلوك ي بدون رقم العيون - - 

العيون املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري:
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23 نون22  222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم القرار االول: الذي ينص 
عل7 مايلي: تفويت الحصص

قرار رقم القرار الثاني: الذي ينص 
القانوني و  الشكل  تغيي2  عل7 مايلي: 

تعيين مسي2 أديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
ينص  الذي  بند  2:  رقم  بند 
حصة من   2222 تفويت  عل7 مايلي: 
موماس  للسيد  ليل7  بحمان  السيدة 

خالد 
الذي   :23 -بند   22 بند  بند رقم 
تغيي2 الشكل   -  22 ينص عل7 مايلي: 
ذات  سركة  من  للشركة  القامومني 
ذات  لشركة  املحدوسة  املسؤولية 
مسؤولية املحدوسة و الشريك الوحيد 
خالد  موماس  السيد  تعيين   03-
أميع  توليه  وكذا  كمسي2للشركة 

االمضاءات التي تخص الشركة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   23 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

 222 تحت رقم 3564/2021.
2 2I

EXPERT HOUSE SARL

LANORYA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

EXPERT HOUSE SARL
 AV MOULAY ISMAIL

 RESIDENCE FARAH BLOC A
 RDC N 2 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
LANORYA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي 29 شارع 
غمر ابن العاص الطابق 3 رقم 26 

طنجة - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2 99 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   25
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LANORYA TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب  للبضائع  الدو ي  و  الوطني 

الغي2.

29 شارع  عنوان املقر االأتماعي : 
 26 رقم   3 غمر ابن العاص الطابق 

طنجة - 92222 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد سعيد مدكور : 342 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

 332  : الزعيم  غبدالحق  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

السيد احمد صرسي : 332 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مدكور  سعيد  السيد 

تطوان   93 52 مرتيل  السواني  حي 

املغرب.

السيد غبدالحق الزعيم عنوانه)ا( 
حي افريقيا زنقة 5  رقم 77 ابن أرير 

52 43 ابن أرير املغرب.

عنوانه)ا(  صرسي  احمد  السيد 

حي الديزة شارع سكالة زنقة 5  مرتيل 

52 93 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  مدكور  سعيد  السيد 

تطوان   93 52 مرتيل  السواني  حي 

املغرب

السيد غبدالحق الزعيم عنوانه)ا( 
حي افريقيا زنقة 5  رقم 77 ابن أرير 

52 43 ابن أرير املغرب

عنوانه)ا(  صرسي  احمد  السيد 

حي الديزة شارع سكالة زنقة 5  مرتيل 

52 93 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22    9 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 248292.

2 3I

HORIZON LOGE

HORIZON LOGE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

HORIZON LOGE
 CASABLANCA ، 40130،
CASABLANCA MAROC

HORIZON LOGE شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 3  زنقة 
القصر طبق 5 رقم 2  معاريف - 

22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52433 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   22
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HORIZON LOGE
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
زنقة    3  : عنوان املقر االأتماعي 
 - معاريف    2 رقم   5 طبق  القصر 

22222 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد سعيد بن2غاي : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيد لهشيمي عبد الواحد : 522 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بن2غاي  سعيد  السيد 
22222 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
الواحد  عبد  لهشيمي  السيد 
عنوانه)ا( الدار البيضاء 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  بن2غاي  سعيد  السيد 
22222 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
الواحد  عبد  لهشيمي  السيد 
عنوانه)ا( الدار البيضاء 22222 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم -.
2 4I

KBH CONSULTING

SERVICE ASTER SANTE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KBH CONSULTING
 AVENUE JOULANE RUE DE  5

 TANGER 1ER ETAGE BUR 6،
30000، FES MAROC

SERVICE ASTER SANTE شركة 
ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 52 
بلوك ب حي الوفاق زواغة فاس - 

32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72455

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   25
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SERVICE ASTER SANTE
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الجراحية  و  الطبية  امأهزة  وبيع 
ومنتجات  الصيدلية  ومستلزمات 

التجميل.
 52 رقم   : عنوان املقر االأتماعي 
 - فاس  زواغة  الوفاق  حي  ب  بلوك 

32222 فاس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد عبد الشافي الكماري : 22  

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الكماري  الشافي  عبد  السيد 
عنوانه)ا( رقم 52 بلوك ب حي الوفاق 

زواغة فاس 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الكماري  الشافي  عبد  السيد 
عنوانه)ا( رقم 52 بلوك ب حي الوفاق 

زواغة فاس 32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   32 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 4 54.
2 5I

cabinet comptable aziz

MOUNIA TOP
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 22452، الدارالبيضاء املغرب
MOUNIA TOP شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزئة 
الحمراء رقم 73 الطابق   عين 
الشق - 22462 الدارالبيضاء 

املغرب.
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رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 444 7
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2222 مارس    2 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  سرهم»   2.822.222»
«222.222.  سرهم» إ 7 «4.222.222 
مقاصة  إأراء   : طريق  عن  سرهم» 
مع سيون الشركة املحدسة املقدار و 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم  52 4.

2 6I

aice compta

PROCOMETAL SIGNAL P
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
PROCOMETAL SIGNAL P شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي زنقة 
24 أمل 4 رقم 36 ال22نو�سي 

الدارالبيضاء - 22622 الدارالبيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.472597
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  نون22  222   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
حسن مستور  )ة(  تفويت السيد 
حصة اأتماعية من أصل    2.222
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   22.222
نون22   22 بتاريخ  الشرقاوي  محمد 

.222 
تفويت السيد )ة( روقية امحسيني 
حصة اأتماعية من أصل    2.222
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   22.222
نون22   22 بتاريخ  الشرقاوي  محمد 

.222 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 7 8222.

2 7I

FOUZMEDIA

SOCIETE N.I.S CLEAN
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SOCIETE N.I.S CLEAN شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي الطابق 
امر�سي تجزئة لوفالون الرقم 826  

- 4222  القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6 3 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  يونيو  222    5
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE N.I.S CLEAN
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

النظافة وصيانة الواأهة
املختلفة  امشغال  في  مقاول 

وأشغال البناء.
الطابق   : االأتماعي  املقر  عنوان 
  826 امر�سي تجزئة لوفالون الرقم 

- 4222  القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ناسية عنوانه)ا(  السيدة طنيعمو 

 472 عمارة    29 الكولف  إقامة 

الشقة 2  4222  القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

ناسية عنوانه)ا(  السيدة طنيعمو 

 472 عمارة    29 الكولف  إقامة 

الشقة 2  4222  القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 24 يونيو 

 222 تحت رقم -.

2 8I

cabinet comptable aziz

C13 BAT
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

cabinet comptable aziz

2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 22452، الدارالبيضاء املغرب

C13 BAT شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي  33/3 

حي الرحماني سيدي مومن - 22422 

الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5 734 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت  نون22  222   24 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

تفويت السيد )ة( عاسل الكرعاني 

أصل  من  اأتماعية  حصة    .222

222.  حصة لفائدة السيد )ة( أمال 

الكرعاني بتاريخ 24 نون22  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 42488.

2 9I

comptacontrole

OSK SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptacontrole
2 زاوية شارع فاس و زنقة واس الدهب 
اقامة صفاء   الطابق االول رقم   ، 

93222، طنجة املغرب
OSK SERVICE شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 
محمد الساسس, زنقة أزر 

كومورس,اقامة حبيبة, الشطر االول 
, الطابق االول رقم 6   - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  324 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  يناير  222   22
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 OSK  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SERVICE
تسيي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

محطة للخدمات.
 : االأتماعي  املقر  عنوان 
أزر  زنقة  الساسس,  محمد  شارع 
كومورس,اقامة حبيبة, الشطر االول 
 92222  -    6 رقم  االول  الطابق   ,

طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 522  : اسامة  الخياطي  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  -امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الخياطي اسامة عنوانه)ا( 
  2 رقم   25 زنقة  االسريسية  حي 

92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد الخياطي اسامة عنوانه)ا( 
  2 رقم   25 زنقة  االسريسية  حي 

92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ف22اير    5 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم  49 .
222I

DRIEB & ASSOCIES

LABO
شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تحويل املقر االأتماعي للشركة

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD DE LA RESISTANCE
 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،
20110، CASABLANCA MAROC

LABO شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 43 ، 
 )C )3 إقامة مرس السلطان عمارة
محلC 7، زاوية شارع عمر الريفي، 

شارع املزاس وزنقة سيسموس 
الطابق امر�سي - 22522 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل املقر االأتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2222 ماي    5 املؤرخ في 
للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
السلطان  مرس  إقامة   ، 43» من 
زاوية شارع   ،C 7محل  )C (3 عمارة 
وزنقة  املزاس  شارع  الريفي،  عمر 
 22522  - امر�سي  الطابق  سيسموس 
زنقة   ،6» إ 7  املغرب»  الدار البيضاء 
ابن عاسل محل رقم 7 الطابق امر�سي 

- 22253 الدار البيضاء املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2222 تحت رقم 737999.
22 I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

oukherdi travaux
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

oukherdi travaux شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

 KSAR وعنوان مقرها اإلأتماعي

 KBA EL KHENG BP 189

ERRACHIDIA - 52000 الراشيدية 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم  سأن22  222  في  2  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  سرهم»   422.222» قدره 

«222.222.  سرهم» إ 7 «422.222.  

سندات  تحويل   : طريق  عن  سرهم» 

القرض.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم  59.

222I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE LOMDA
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE LOMDA شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 477 

تجزئة عين العاطي 2 الرشيدية - 

52222 الرشيدية املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  نون22  222   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

بيال ي  العربي  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اأتماعية  حصة   522

)ة(  السيد  لفائدة  حصة    .222

نون22   22 بتاريخ  اولع�سي  ابراهم 

.222 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 22 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 592.

223I

OBIDOS

OBIDOS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

OBIDOS

3  زنقة احمد املجاطي اقامة االلب 

طابق   رقم 8 املعاريف ، 22372، 

الدار البيضاء املغرب

OBIDOS شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 3  زنقة 

احمد املجاطي اقامة االلب طابق 

  رقم 8 املعاريف الدار البيضاء - 

22372 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

524227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   23

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OBIDOS

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

زنقة    3  : عنوان املقر االأتماعي 

طابق  االلب  اقامة  املجاطي  احمد 
 - البيضاء  الدار  املعاريف   8 رقم    

22372 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 522  : الفحلي  سفيان  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

السيد عبد الرحيم منصور : 522 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سفيان الفحلي عنوانه)ا( 

الطابق  2   47 رقم  زكية  تجزئة 

 22282 البيضاء  معروف  سيدي 

الدار البيضاء املغرب.
منصور  الرحيم  عبد  السيد 

  6 رقم  م22وكة  تجزئة  عنوانه)ا( 

البيضاء  الدار  معروف  سيدي 

22282 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد سفيان الفحلي عنوانه)ا( 

الطابق  2   47 رقم  زكية  تجزئة 

 22282 البيضاء  معروف  سيدي 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 822523.

224I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

RACHID›S WORK
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 تسمية الشركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
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RACHID›S WORK شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االأتماعي سوار والس 

الطيب العليا سايس أماعة غيغال 

والس طيب سايس - 32222 فاس 

املغرب.

تغيي2 تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

6829 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تغيي2  نون22  222   24 املؤرخ في 

 RACHID’S» من  الشركة  تسمية 

. «FKR WORK » 7 إ «WORK

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   23 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 5481/2021.

225I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

BLEU CAR
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR

sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5

 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt

N°2 ، 60000، OUJDA MAROC

BLEU CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي زاوية شارع 

محمد الخامس طريق أمينة برحيلية 

الرقم  3  الطابق الثالت رقم 4  - 

62222 وأدة اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38423

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  غشت  222   29

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BLEU  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.CAR
تأأي2   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

سيارات بدون سائق.
زاوية   : االأتماعي  املقر  عنوان 
أمينة  طريق  الخامس  محمد  شارع 
الثالت  الطابق  الرقم  3   برحيلية 
اململكة  وأدة   62222  -   4 رقم 

املغربية.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد محمد مباركي : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
 : الحي2ش  الدين  شمس  السيد 
522 حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيد محمد مباركي : 522 بقيمة 

52.222 سرهم.
 : الحي2ش  الدين  شمس  السيد 

522 بقيمة 52.222 سرهم.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مباركي  محمد  السيد 
وأدة 62222 وأدة اململكة املغربية.
الحي2ش  الدين  شمس  السيد 
وأدة   62222 وأدة  عنوانه)ا( 

اململكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
حي  السيد وليد حسني عنوانه)ا( 
الرقم   9 طريق  بوغلم  حي  املحمدي 

52 62222 وأدة اململكة املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   25 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

 222 تحت رقم -.
226I

CHAMI CONSEILS

STE AHL MAYLID
إعالن متعدس القرارات

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شارع محج محمد 

الساسس عمارة ارينا الطابق الرابع 
شقة 28 ، 72222، العيون املغرب

STE AHL MAYLID «شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة»

وعنوان مقرها االأتماعي: رقم 
39 حي الوحدة بلوك  2 العيون - 

72222 العيون املغرب .
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 2 29

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 24 نون22  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم القراراالول : الذي ينص 
من  522حصة  تفويت  مايلي:  عل7 
راسمال الشركة.من السيد تكمارين 

مولوس ا 7 السيد محمد عا ي بحا 
قرار رقم القرار الثاني : الذي ينص 
عل7 مايلي: تغيي2 الشكل القانوني من 
املسؤولية  ذات  شركة  من  شركة 
الشريك  ذات  شركة  ا 7  الوحيدة 

 (SARL AU 7 ا SARL الوحيد) من
الذي   : الثالث  القرار  رقم  قرار 
ينص عل7 مايلي: تعيين السيد محمد 

عا ي بحا كمسي2 وحيد الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم البند رقم   : الذي ينص 
من  522حصة  تفويت  مايلي:  عل7 
راسمال الشركة.من السيد تكمارين 

مولوس ا 7 السيد محمد عا ي بحا 
بند رقم البند  : الذي ينص عل7 
مايلي: تغيي2 الشكل القانوني للشركة 

بند رقم البند 3 : الذي ينص عل7 
تعيين السيد محمد عا ي بحا  مايلي: 

كمسي2 وحيد الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   26 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

 222 تحت رقم 3713/2021.
228I

AL AGADIR

أيور إيموبليي
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt

imm amine، 80000 9، أكاسير 

maroc

أيور إيموبليي شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي شقة رقم 

6 عمارة س4  بيتي أكاسير أكاسير 

82222 أكاسير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري 
في     مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
أيور   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

إيموبليي.

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقارية  املشاريع  تسويق  عقاري، 

،بيع أميع منتجات البناء،

وأعمال تشييد املباني املتنوعة.

عنوان املقر االأتماعي : شقة رقم 

أكاسير  أكاسير  بيتي  س4   عمارة   6

82222 أكاسير املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : بنعال ي  فؤاس  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بنعال ي  فؤاس  السيد 

أكاسير 82222 أكاسير املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  بنعال ي  فؤاس  السيد 

أكاسير 82222 أكاسير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22  بتاريخ  2  باكاسير  التجارية 

 222 تحت رقم 27474 .

229I
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CABINET FIDUCIAIR E ZAARI MED

MARBELLA MARKET SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

 CABINET FIDUCIAIR E ZAARI
MED

 place mozart residence
 Tidghine n° 7 tanger place

 mozart residence Tidghine n° 7
tanger، 90000، tanger املغرب
 MARBELLA MARKET SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

 PLACE وعنوان مقرها اإلأتماعي
 MOZART IMM TIDGHINE

 N°7 Etage 2 TANGER 90000
TANGER MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   24
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARBELLA MARKET SARL
 VENTE  : بإيجاز  الشركة  غرض 

.PRODUITS ALIMENTAIRES
 PLACE  : املقر االأتماعي  عنوان 
 MOZART IMM TIDGHINE
 N°7 Etage 2 TANGER 90000

.TANGER MAROC
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيدة اسماء غفي2 : 22  حصة 

بقيمة 222.  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  غفي2  اسماء  السيدة 
 26 الشقة  س  عمارة  امخوين  اقامة 
سعيد حجي سال 222   سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  غفي2  اسماء  السيدة 

 26 الشقة  س  عمارة  امخوين  اقامة 

سعيد حجي سال 222   سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   32 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم -.

232I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية 

الحمراء

 NORD AUSTRAL

CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

العيون الساقية الحمراء

صندوق ال22يد 2266 ، 72222، 

العيون املغرب

 NORD AUSTRAL

CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزئة 

الوحدة بلوك و رقم 44  الطابق 

امر�سي العيون - 72222 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

39275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداس  تم  نون22  222    7

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NORD : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.AUSTRAL CONSTRUCTION

هدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالنسبة لنفسها أو  سواء   ، الشركة 

لألطراف الثالثة في املغرب والخارج:

تشييد   ، وامشغال العامة  البناء 

املياه  تركيب  ؛  السكنية  غي2  املباني 

 ، املالعب  وصيانة   ، والكهرباء 

والطرق  الرياضية  الصاالت  وأعمال 

منتجات  وشراء   ، وتخطيط املباني   ،

التنظيف وتنظيف املساحات وشراء 

اللوازم  وشراء   ، الغذائية  املنتجات 

 ، وتأمين املساحة وامثاث   ، املكتبية 

والخدمات اللوأستية ونقل البضائع 

و املوظفين ، وتأأي2 املركبات ، وشراء 

وبيع وتأأي2 العقارات .

تجزئة   : االأتماعي  املقر  عنوان 

الطابق    44 رقم  و  بلوك  الوحدة 

العيون   72222  - العيون  امر�سي 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد محمد ملين خيجة : 222.  

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

خيجة  ملين  محمد  السيد 

عنوانه)ا( رقم  24 بلوك م حي موالي 

 72222 رشيد الشطر الثاني العيون 

العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

خيجة  ملين  محمد  السيد 

عنوانه)ا( رقم  24 بلوك م حي موالي 

 72222 رشيد الشطر الثاني العيون 

العيون املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   29 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

 222 تحت رقم 3619/2021.

23 I

ائتمانية أكيدي

 DORGUERIE ANAS
MULTISERVICES

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتمانية أكيدي
زنقة اسفي،محج الحسن الثاني، 
الشقة 2 ، الطابق الثالث )م.ج( 
حمرية مكناس ، 52222، مكناس 

املغرب
 DORGUERIE ANAS

MULTISERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي زنقة عبد 

الواحد   كراج 3 أمال الدين بالص 
سارم ، مكناس. - 52222 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
54873

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  سأن22  222   22
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
متبوعة  الشركة  تسمية 
بمختصر  اإلقتضاء  عند 
 DORGUERIE ANAS  : تسميتها 

.MULTISERVICES
: عقاقي2–  غرض الشركة بإيجاز 
االستي2اس  التجارية-  املباسالت 

والتصدير.
عنوان املقر االأتماعي : زنقة عبد 
الواحد   كراج 3 أمال الدين بالص 
مكناس   52222  - مكناس.   ، سارم 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 92.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
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  22  : السيد محمد انس عميمي 

حصة بقيمة 922 سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عميمي  انس  محمد  السيد 

عنوانه)ا( محمد انس عميمي 52222 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عميمي  انس  محمد  السيد 

عنوانه)ا( محمد انس عميمي 52222 

مكناس مكناس

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   26 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 54873.

232I

FINACS

ISOLAB SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

توسيع نشاط الشركة 

FINACS

 Bd bordeaux et Mly ,252

 youssef Residence Kadmy

 7ème étage N°20 250, Bd

 bordeaux et Mly youssef

 Residence Kadmy 7ème étage

 N°20، 20020، CASABLANCA

MAROC

ISOLAB SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها االأتماعي تجزئة 

 CFCIM رقم 32 املجمع الصناعي

لبوسكورة الدار البيضاء - 82 27 

الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 2  نون22  222 تمت إضافة 

إ 7 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :

است2اس وتوزيع امأهزة الطبية

تحيين النظام امسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 824 4.
233I

AL AGADIR

 نيو ميدينا
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt
imm amine، 80000 9، أكاسير 

maroc
 نيو ميدينا شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزئة 

تكركورت رقم 4   شارع الخوارزمي 
الطابق امول شقة رقم 5 الدشي2ة 
انزكان أكاسير 82222 أكاسير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  يوليوز  222   29
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
نيو   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ميدينا .
مطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات .
تجزئة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
تكركورت رقم 4   شارع الخوارزمي 
الدشي2ة   5 رقم  شقة  امول  الطابق 

انزكان أكاسير 82222 أكاسير املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : السيد أفرا عبد العزيز 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أفرا عبد العزيز عنوانه)ا( 

أكاسير 82222 أكاسير املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد أفرا عبد العزيز عنوانه)ا( 

أكاسير 82222 أكاسير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز    2 االبتدائية بانزكان بتاريخ 

 222 تحت رقم 2922 .

234I

FIDUNION-MAROC

 DOMAINES AGRICOLES
BENZIT

إعالن متعدس القرارات

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 DOMAINES AGRICOLES

BENZIT «شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االأتماعي: 2  زنقة 

مو�سى إبن نصي2، - 2 222 الدار 

البيضاء املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.24263

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 نون22  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 

- إستمرار الشركة

قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي : 

الصافي  الوضع  تشكيل  إعاسة   -

للشركة بقيمة ال تقل عن ربع رأس 

املال.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل7  ينص  الذي  رقم2:  بند 

تم اإليداع القانوني باملحكمة  مايلي: 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823258.

235I

FOUZMEDIA

 LA STE ACCESSOIRE
 ALUMINIUM AZZOUZI - *

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 LA STE ACCESSOIRE

 ALUMINIUM AZZOUZI - *
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي 48 زنقة 

ابو بكر الصديق اقامة ايمان مكتب 
2 - 4222  القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6322 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  شتن22  222   24
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 STE ACCESSOIRE ALUMINIUM

.AZZOUZI - * SARL AU
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السلع  بيع  و  امليمنيوم  النجارة  في 

االليمنيوم.
زنقة   48  : عنوان املقر االأتماعي 
ابو بكر الصديق اقامة ايمان مكتب 

2 - 4222  القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  العزوزي  حمزة  السيد 
زنقة  زنقة  انباشا  ميمون  اوالس  حي 

33  رقم 25 -- الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  العزوزي  حمزة  السيد 
زنقة  زنقة  انباشا  ميمون  اوالس  حي 

33  رقم 25 -- الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  4 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتوبر  222 تحت رقم -.

236I

FOUZMEDIA

 LA SOCIETE ARBORAL -* 
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 LA SOCIETE ARBORAL -* SARL 

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي 48 شارع 
ابو بكر الصديق اقامة ايمان مكتب 

22 - 4222  القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

63327
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  سأن22  222   26
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE ARBORAL -* SARL
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الفالحية- الضيعات  التسيي2  في 

التصديرواالستي2اس.
48 شارع  عنوان املقر االأتماعي : 
ابو بكر الصديق اقامة ايمان مكتب 

22 - 4222  القنيطرة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  -امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الغزاوي  زهي2  السيد 
القنيطرة 4222  القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا(  الغزاوي  سعيد  السيد 
القنيطرة 4222  القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  الغزاوي  زهي2  السيد 
القنيطرة 4222  القنيطرة املغرب

عنوانه)ا(  الغزاوي  سعيد  السيد 
القنيطرة 4222  القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 24 نون22 

 222 تحت رقم -.

237I

FOUZMEDIA

GENERAL PEST SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 GENERAL PEST SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 59 اقامة 
موالي عبدالعزيز شارع موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 4222  

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
634 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  سأن22  222   22
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GENERAL PEST SOLUTIONS
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

النظافة وصيانة الواأهات
عزل النفايات.

 59  : االأتماعي  املقر  عنوان 
شارع  عبدالعزيز  موالي  اقامة 
  4222  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
محمد  مولوس  حدو  ايت  السيد 
  4222 تعاوزنية الخي2   7 عنوانه)ا( 

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
محمد  مولوس  حدو  ايت  السيد 
  4222 تعاوزنية الخي2   7 عنوانه)ا( 

القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم -.
238I

AMOURI CONSULTING

BONBINO CONFORT
إعالن متعدس القرارات

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
BONBINO CONFORT «شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة»
وعنوان مقرها االأتماعي: زنقة رقم 
828 الحي الصناعي سيدي براهيم 

- - فاس املغرب .
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 5349

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في  2 يونيو  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 

االقرار بتحرير رأسمال الشركة

قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 

رأسمال  في  الزياسة  عل7  املصاسقة 

الشركة

قرار رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 

رأسمال  تخفيض  عل7  املصاسقة 

الشركة

قرار رقم 4: الذي ينص عل7 مايلي: 

االقرار باملصاسقة عل7 املهام املخولة 
للسيد ياسين بنجلون

قرار رقم 5: الذي ينص عل7 مايلي: 

املصاسقة عل7 تعديل وتوسيع غرض 

الشركة

قرار رقم 6: الذي ينص عل7 مايلي: 

تحيين النظام امسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل7  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

مايلي: تم تحديد حصص الشركاء في 

27.227  حصة

بند رقم 7: الذي ينص عل7 مايلي: 

تم تحديد رأسمال الشركة في مبلغ 

قدره 2.722.722  سرهم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر    4 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 4548.

239I

FLASH ECONOMIE

YOGA SHALA
إعالن متعدس القرارات

YOGA SHALA

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

رأسمالها : 222.222 سرهم

مقرها االأتماعي:96 شارع الحزام 

الكبي2 عين الذئاب الدار البيضاء
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رقم التقييد في السجل التجاري: 
28224 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
  2 بتاريخ  املؤرخ  الوحيد  للشريك 
نون22  222 اتخذت القرارات التالية:
 YOGA شركة  نشاط  مواصلة   -
زياسة  وإأراء   SHALA S.A.R.L.A.U
 
ً
وفقا املال  رأس  في  تخفيض  تليها 
من الفصل الثامن   86 محكام املاسة 
الصاسر في   1-97-49 من الظهي2 رقم 
من   5-96 القانون  شوال بإصدار   5

قانون التجارة.
أن  تصديق  بعد   ، الشريك 
الحساب الجاري قيمته مليون ومائة 
 وثالثمائة وخمسة 

ً
وواحد وثالثون ألفا

وثمانون  واثنان   
ً
سرهما وأربعون 

 (1،131،345.82 )سرهم.  سنتيما 
ومستحق   

ً
سائال محدًسا  سيًنا  يمثل 

إ 7  كاٍف  بمبلغ  الشركة  عل7  الدفع 
الذي  املال  رأس  لزياسة  كبي2  حد 
يقت2ح عل7 االأتماع زياسة رأس املال 
وبالتا ي رفعه من 222.222.22 سرهم 
هذا  يتم  سرهم.    222.222.22 إ 7 
االشت2اك عن طريق مسح الحساب 
محدًسا  سيًنا  تمثل  املرتبط  الجاري 
كاٍف  بمبلغ  الدفع  ومستحق   

ً
سائال

لتحقيق هذه الزياسة في رأس املال.
تخفيض  العام  الجمع  -قرر 
رأس املال بنفس القيمة وهي مليون 
وفق  سرهم(   1،000،000.00( سرهم 
من أأل استيعاب   86 أحكام املاسة 

الخسائر.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 822354 .

242I

FOUZMEDIA

 SOCIETE GREEN FIELD
FARM

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE GREEN FIELD FARM
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 59 شارع 
موالي عبدالعزيز إقامة موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 4222  

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

63365
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   22
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.SOCIETE GREEN FIELD FARM

غرض الشركة بإيجاز : االستغالل 
الفالحي.

 59  : االأتماعي  املقر  عنوان 
إقامة  عبدالعزيز  موالي  شارع 
  4222  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي: 
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  لزعر  بشرى  السيدة 

القنيطرة 4222  القنيطرة املغرب.
كمحيوين  عبدالقاسر  السيد 
عنوانه)ا( القنيطرة 4222  القنيطرة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
كمحيوين  عبدالقاسر  السيد 
عنوانه)ا( القنيطرة 4222  القنيطرة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 29 نون22 

 222 تحت رقم -.

24 I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE BABAHA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE BABAHA SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي : قصر 
لبالغمة اوفوس الراشيدية - 52222 

الراشيدية املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.8765

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون22  222   24 املؤرخ في 
ذات  شركة   STE BABAHA SARL
رأسمالها  مبلغ  املحدوسة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  سرهم   52.222
اوفوس  لبالغمة  قصر  اإلأتماعي 
الراشيدية   52222  - الراشيدية 

املغرب نتيجة الالزمة.
و عين:

علي بقاسير و عنوانه)ا(  السيد)ة( 
الراشيدية  اوفوس  لبالغمة  قصر 
كمصفي  املغرب  الراشيدية   52222

)ة( للشركة.
و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
قصر  وفي  نون22  222   24 بتاريخ 
لبالغمة اوفوس الراشيدية - 52222 

الراشيدية املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 596.
242I

STE DAY FINANCE

STE FRIDAR MAROC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

قفل التصفية

STE DAY FINANCE
ساحة الحرية الرقم 3  الطابق 

الثاني الفقيه بن صالح ، 23222، 
الفقيه بن صالح املغرب

 STE FRIDAR MAROC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي : الرقم 
 2 الزنقة 9  بلوك 2 أوالس سيدي 
شنان الفقيه بن صالح - 23222 

الفقيه بن صالح املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.3825

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون22  222   25 املؤرخ في 
 STE FRIDAR MAROC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة مبلغ 
وعنوان  سرهم    22.222 رأسمالها 
مقرها اإلأتماعي الرقم  2 الزنقة 9  
الفقيه  شنان  سيدي  أوالس   2 بلوك 
بن صالح - 23222 الفقيه بن صالح 

املغرب نتيجة مزمة القطاع.
و عين:

السيد)ة( يونس لفريد و عنوانه)ا( 
 23222  22 رقم   3 زنقة  فريدة  حي 
الفقيه بن صالح املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
25 نون22  222 وفي الرقم  2  بتاريخ 
الزنقة 9  بلوك 2 أوالس سيدي شنان 
الفقيه بن صالح - 23222 الفقيه بن 

صالح املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 

 2 سأن22  222 تحت رقم   3.
243I

fidmanar

 STE AMELKIS
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
حل شركة

fidmanar
3   شارع عبد الكريم الخطابي 
عمارة املهندز رقم س شقة رقم 7 

الطابق التاني مراكش ، 42222، 
marrakech maroc

 STE AMELKIS CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدوسة)في 

طور التصفية(
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وعنوان مقرها اإلأتماعي اقامة سار 
ال22 واالحسان الشطر الثالت رقم 
ر 2 الطابق 2 شارع ابن سينا الحي 
املحمدي - 42222 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8733
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر  أكتوبر  222   26 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدوسة 
 STE AMELKIS CONSTRUCTION
سرهم    .522.222 رأسمالها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإلأتماعي اقامة سار 
رقم  الثالت  الشطر  واالحسان  ال22 
شارع ابن سينا الحي   2 الطابق   2 ر 
املغرب  مراكش   42222  - املحمدي 

نتيجة ل : توقف نشاط الشركة.
و حدس مقر التصفية ب اقامة سار 
رقم  الثالت  الشطر  واالحسان  ال22 
شارع ابن سينا الحي   2 الطابق   2 ر 

املحمدي - 42222 مراكش املغرب. 
و عين:

عنوانه)ا(  و  با ي  علي  السيد)ة( 
 462 رقم   32 بلوك   2 املحاميد 
)ة(  62 42 مراكش املغرب كمصفي 

للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 
اقامة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
سار ال22 واالحسان الشطر الثالت رقم 
شارع ابن سينا الحي   2 الطابق   2 ر 

املحمدي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم  3233 .

244I

FOUZMEDIA

SOCIETE OXITANIE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SOCIETE OXITANIE SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 59 شارع 
موالي عبدالعزيز إقامة موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 4222  

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

634 9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   26
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE OXITANIE SARL
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
 59  : االأتماعي  املقر  عنوان 
إقامة  عبدالعزيز  موالي  شارع 
  4222  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة خولة العباسي عنوانه)ا( 
 2584 رقم  فيال  الحداسة  تجزئة 

4222  القنيطرة املغرب.
السيد محمد العباسي عنوانه)ا( 
تجزئة الفرسوس كلم 29 اوالس سالمة 

4222  القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد يوسف الدمناتي عنوانه)ا( 
 2584 رقم  فيال  الحداسة  تجزئة 

4222  القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم -.
245I

FOUZMEDIA

 SOCIETE FIRME AU
RENDEZ-VOUS

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SOCIETE FIRME AU RENDEZ-

VOUS شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزئة 668 

الرقم 3 إيراك الساكنية - 4222  

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

49395

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم   22 8 أبريل   23

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

SOCIETE FIRME AU RENDEZ-

.VOUS

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

امشغال املختلفة وأشغال البناء

التصدير واإلستي2اس

التجارة.

تجزئة   : االأتماعي  املقر  عنوان 

 - الساكنية  إيراك   3 الرقم   668

4222  القنيطرة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

رباب  حسنية  املهدي  السيدة 
الرقم   2 حي اوريدة  زويتة عنوانه)ا( 

269 4222  القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
رباب  حسنية  املهدي  السيدة 
الرقم   2 حي اوريدة  زويتة عنوانه)ا( 

269 4222  القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 23 أبريل 

8 22 تحت رقم -.
246I

zagora consulting sarl

SOYAG
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zagora consulting sarl
رقم9   شارع محمد الخامس ، 

47922، زاكورة املغرب
SOYAG شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي سوار املو 
ايت يزو تغبالت زاكورة - 47722 

زاكورة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37 9

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    2
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOYAG
زراعة و   : غرض الشركة بإيجاز 

صيانة البستنة .
سوار املو   : عنوان املقر االأتماعي 
 47722  - زاكورة  تغبالت  يزو  ايت 

زاكورة املغرب.
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أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : اكنت2  يوسف  السيد 
حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اكنت2  يوسف  السيد 
زاكورة  تغبالت  يزو  ايت  املو  سوار 

47722 زاكورة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  اكنت2  يوسف  السيد 
زاكورة  تغبالت  يزو  ايت  املو  سوار 

47722 زاكورة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   29 بتاريخ  بزاكورة  االبتدائية 

 222 تحت رقم  42.

247I

COMICONE

CASH AL BARAKA
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

قفل التصفية

COMICONE
رقم  ، عمارة 6، اقامة ابن سينا ، 

52222، مكناس املغرب
CASH AL BARAKA شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي : رقم 6 3، 
املتجر رقم 3 ، تجزئة أنان مكناس 

2 - 52222 مكناس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.44667

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في  3 أكتوبر  222 تقرر حل 
ذات  شركة   CASH AL BARAKA
رأسمالها  مبلغ  املحدوسة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  سرهم    22.222
اإلأتماعي رقم 6 3، املتجر رقم 3 ، 
 52222  -  2 مكناس  أنان  تجزئة 
مكناس املغرب نتيجة لحلها املسبق 

بتاريخ 2021/03/01.

و عين:

و  العبيوي  مريم  السيد)ة( 

عنوانه)ا( تجزئة املنتزه  3 باء سين، 

مكناس   52222 مجاط    5 الشقة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 

رقم  وفي  أكتوبر  222  بتاريخ  3 

تجزئة أنان   ، 3 املتجر رقم   ،3 6

مكناس 2 - 5222 مكناس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   26 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم   4.

248I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE EL BOURKI DRAA SARL 
AU

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE EL BOURKI DRAA SARL AU 

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي : قصر 

تاكرومت الريصاني الراشيدية - 

52222 الراشيدية املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 4259

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون22  222    3 املؤرخ في 

 STE EL BOURKI DRAA SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدوسة مبلغ 
وعنوان  سرهم    22.222 رأسمالها 

تاكرومت  قصر  اإلأتماعي  مقرها 

 52222  - الراشيدية  الريصاني 

الراشيدية املغرب نتيجة الالزمة.

و عين:

و  البوركي  حماس  السيد)ة( 

 52222 الريصاني  عنوانه)ا( 

)ة(  كمصفي  املغرب  الراشيدية 

للشركة.

و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
قصر  وفي  نون22  222    3 بتاريخ 
 - الراشيدية  الريصاني  تاكرومت 

52222 الراشيدية املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 593.

249I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE RAIYAD EL
NAKHIL TAFILALET

شركة التضامن
حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE RAIYAD EL NAKHIL
TAFILALET شركة التضامن)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي قصر 

والس يوسف بن محمد سجلماسة 
الريصاني - 52222 الرشيدية 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 2775

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون22  222   26 املؤرخ في 
 SOCIETE RAIYAD شركة التضامن
مبلغ   EL NAKHIL TAFILALET
وعنوان  سرهم    22.222 رأسمالها 
مقرها اإلأتماعي قصر والس يوسف 
 - الريصاني  سجلماسة  محمد  بن 
 : الرشيدية املغرب نتيجة ل   52222

االزمة.
قصر  ب  التصفية  مقر  حدس  و 
سجلماسة  محمد  بن  يوسف  والس 
الريصاني - 52222 الرشيدية املغرب. 

و عين:
و  محجر  رضوان  السيد)ة( 
 52222 الراشيدية  عنوانه)ا( 
)ة(  كمصفي  املغرب  الرشيدية 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 594.
252I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE RAIYAD EL NAKHIL
TAFILALET

شركة التضامن
قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE RAIYAD EL NAKHIL
TAFILALET شركة التضامن

وعنوان مقرها اإلأتماعي : قصر 
بني محمد سجلماسة الريصاني - 

52222 الراشيدية املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 2775

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر  نون22  222   26 في  املؤرخ 
 STE RAIYAD EL NAKHIL حل 
مبلغ  التضامن  شركة   TAFILALET
وعنوان  سرهم    22.222 رأسمالها 
محمد  بني  قصر  اإلأتماعي  مقرها 
 52222  - الريصاني  سجلماسة 

الراشيدية املغرب نتيجة الالزمة.
و عين:

و  محجر  رضوان  السيد)ة( 
 52222 الراشيدية  عنوانه)ا( 
)ة(  كمصفي  املغرب  الراشيدية 

للشركة.
و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
وفي قصر بني  نون22  222   26 بتاريخ 
محمد سجلماسة الريصاني - 52222 

الراشيدية املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 594.
25 I
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OUTSOURCING ADVISORY

CAMWAY TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

OUTSOURCING ADVISORY

 RUE AIT OURIR ، 22000، 47

CASABLANCA MAROC

CAMWAY TRANSPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي املستقبل 

GH 14 ، الدور 4 ، شقة  2 سيدي 

معروف املغرب 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37242

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  ماي  222   24 في  املؤرخ 

املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   CAMWAY TRANSPORT

وعنوان  سرهم    22.222 رأسمالها 

 GH  4 مقرها اإلأتماعي املستقبل 

، الدور 4 ، شقة  2 سيدي معروف 

املغرب 22222 الدار البيضاء املغرب 

نتيجة ل : غياب النشاط.

و حدس مقر التصفية ب املستقبل 

4 ، شقة  2 سيدي  GH  4 ، الدور 

الدار   22222 املغرب  معروف 

البيضاء املغرب. 

و عين:

و  الرحيم شواف  عبد  السيد)ة( 

 3 222 تام  تام  بي2  مركز  عنوانه)ا( 

صفرو املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز  222 تحت رقم 74 785.

252I

CABINET BAHMAD

PalmSecret
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 تسمية الشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة س   شقة 
ب  2 الطابق الثاني أليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمارة س   شقة 
ب  2 الطابق الثاني أليز مراكش، 

42222، مراكش املغرب
PalmSecret شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االأتماعي إقامة 

مراكش بالزا عمارة س   شقة رقم 
ب5 الطابق الثاني - 42.222 مراكش 

املغرب.
تغيي2 تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
9274 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيي2  شتن22  222   32 املؤرخ في 
 «PalmSecret» من  الشركة  تسمية 

. «LOGIPALM» 7 إ
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32239 .
253I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE GOLDEN REALTIME
.DISTRIB SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد الخامس رقم 23 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54222، 
خنيفرة املغرب

 STE GOLDEN REALTIME
DISTRIB SARL A.U. شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي زنقة  2 

رقم 28  و 2   حي الفتح خنيفرة - 
54222 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداس  تم  نون22  222   24

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 GOLDEN REALTIME DISTRIB

..SARL A.U

التصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة  االشغال  وااليستي2اس 

-اعمال ميتالورأيك .

زنقة  2   : عنوان املقر االأتماعي 

2   حي الفتح خنيفرة -  28  و  رقم 

54222 خنيفرة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : السيد هشام الشعراوي 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هشام الشعراوي عنوانه)ا( 
حي الفتح     2 و    28 رقم  زنقة  2 

خنيفرة 54222 خنيفرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد هشام الشعراوي عنوانه)ا( 
حي الفتح     2 و    28 رقم  زنقة  2 

خنيفرة 54222 خنيفرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة بتاريخ  2 سأن22 

 222 تحت رقم 8 4.

254I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

DOUBLE SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9
 LAMDOUN FES ، 30110، FES

MAROC
DOUBLE SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي املتجر رقم 

  27 تجزئة الهواء الجميل طريق 
صفرو فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222    8
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DOUBLE SERVICE
تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منشأة تطهي2 معالجة
كيميائي-مقاول  أو  ميكانيكي 

أعمال متنوعة أو
الحريق  طفايات  اإلنشاءات: 

بالتفصيل.
املتجر   : االأتماعي  املقر  عنوان 
رقم   27 تجزئة الهواء الجميل طريق 

صفرو فاس - 32222 فاس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 : الرحمن  عبد  قندو�سي  السيد 
522 حصة بقيمة 22  سرهم للحصة 
حصة   522  : السيد الجويلل محمد 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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الرحمن  عبد  قندو�سي  السيد 
عنوانه)ا( شارع العرفان 2 عماره 23 

طابق   طنجة 32222 فاس املغرب.
السيد الجويلل محمد عنوانه)ا( 
الحاج  عوينات   458 رقم   4 أ  بلوك 

فاس 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الرحمن  عبد  قندو�سي  السيد 
عنوانه)ا( شارع العرفان 2 عماره 23 

طابق   طنجة 32222 فاس املغرب
السيد الجويلل محمد عنوانه)ا( 
الحاج  عوينات   458 رقم   4 أ  بلوك 

فاس 32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22    7 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 75 5.
255I

fidmanar

 STE LA MEDITERRANNEE
 OCCIDENTALE DES

SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

رفع رأسمال الشركة

fidmanar
3   شارع عبد الكريم الخطابي 
عمارة املهندز رقم س شقة رقم 7 

الطابق التاني مراكش ، 42222، 
marrakech maroc

 STE LA MEDITERRANNEE
 OCCIDENTALE DES SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي 523 
تجزئة املسار - 22 42 مراكش 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23997

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم  شتن22  222   28 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  سرهم»    .222.222»
  . 22.222» إ 7  سرهم»    22.222»
حصص  تقديم   : طريق  عن  سرهم» 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32332 .
256I

2S COMPTE

 YOUSS SERVICES
COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

2S COMPTE
 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE BOUJAAD ، 25060،
BOUJAAD MAROC

 YOUSS SERVICES COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي مركز بني 

بتاو - 25252 أبي الجعد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
549

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   22
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YOUSS SERVICES COMPANY
 1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

امشغال املختلفة
-2التجارة.

: مركز بني  عنوان املقر االأتماعي 
بتاو - 25252 أبي الجعد املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : السيدة العداوي عائشة 
حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عائشة  العداوي  السيدة 
 2 املجد  تجزئة   442 عنوانه)ا( 

25262 أبي الجعد املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عائشة  العداوي  السيدة 
 2 املجد  تجزئة   442 عنوانه)ا( 

25262 أبي الجعد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  2  الجعد  بابي  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 24 .

257I

كوكرياسيون

كوكرياسيون
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

كوكرياسيون
زنقة سبا�سي سرب أديد الرقم 5  - 
42222 مراكش املغرب. ، 42222، 

مراكش املغرب
كوكرياسيون شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي زنقة 
سبا�سي سرب أديد الرقم 5  - 

42222 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.73987

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل  شتن22  222   32 املؤرخ في 
ذات  محدوسة  مسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ  كوكرياسيون  الوحيد  الشريك 
وعنوان  سرهم    22.222 رأسمالها 
سرب  سبا�سي  زنقة  اإلأتماعي  مقرها 
مراكش   42222  -   5 الرقم  أديد 
عدم وأوس نشاط   : املغرب نتيجة ل 

للشركة .
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدس  و 
سبا�سي سرب أديد الرقم 5  - 42222 

مراكش املغرب. 

و عين:

بويل  ووتر  انا  ستيفن  السيد)ة( 

زنقة سبا�سي سرب أديد  و عنوانه)ا( 

املغرب  مراكش   42222   5 الرقم 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32342 .

258I

FIDAS SERVICES

ESPACE BREZIL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

FIDAS SERVICES

 Av Lalla Yacout 5éme ,39

 Etage Appt D Casablanca ، 0،

CASABLANCA MAROC

ESPACE BREZIL شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي 2   

املناطق السكنية مدينة   ,الدروة - 

26222 برشيد املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9675

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  أبريل  222   23 املؤرخ في 

املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ   ESPACE BREZIL

مقرها  وعنوان  سرهم    2.222

السكنية  املناطق     2 اإلأتماعي 

برشيد   26222  - ,الدروة  مدينة   

املغرب نتيجة ل : أزمة القطاع , تدني 

رقم املعامالت في ظل الجائحة.

   2 ب  التصفية  مقر  حدس  و 

 - ,الدروة  املناطق السكنية مدينة   

26222 برشيد املغرب. 
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و عين:
لحسن برة و عنوانه)ا(  السيد)ة( 
مدينة    السكنية  املناطق     2
برشيد   26222 ,الدروة   2 ,الطابق 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت    3 بتاريخ  ب22شيد  االبتدائية 

 222 تحت رقم 254 .

259I

Ste Abdoune Conseil

 STE INFOGERANCE
 ET INGENIERIE
INFORMATIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تأسيس شركة

Ste Abdoune Conseil
رقم 4 إقامة فاطمة شارع موالي 

رشيد امطلس طريق صفرو فاس ، 
32222، فاس املغرب

 STE INFOGERANCE ET
 INGENIERIE INFORMATIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي مكتب 
4 عمارة مكتب 4 عمارة 5 إقامة 
فاطمة شارع موالي رشيد فاس 

فاس 32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

674 9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  مارس  222   32
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 INFOGERANCE ET INGENIERIE

. INFORMATIQUE

مستشار   : غرض الشركة بإيجاز 
تسيي2.

 4 : مكتب  عنوان املقر االأتماعي 
عمارة مكتب 4 عمارة 5 إقامة فاطمة 
شارع موالي رشيد فاس فاس 32222 

فاس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد اوبراهيم عبد الرحيم : 522 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيد اوبراهيم عبد العا ي : 522 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العا ي  عبد  اوبراهيم  السيد 
عنوانه)ا( زنقة 8 رقم 7 تاركا الجديدة 
الراشيدية   52222 الراشيدية 

املغرب.
الرحيم  عبد  اوبراهيم  السيد 
  8 عمارة  حي النهضة  2  عنوانه)ا( 

شقة   تمارة 2 22  تمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
العا ي  عبد  اوبراهيم  السيد 
عنوانه)ا( زنقة 8 رقم 7 تاركا الجديدة 
الراشيدية 52222 الراشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 4 9 .

262I

CABINET BAHMAD

 MARRAKECH GOURMET
INVESTMENT

تأسيس شركة املساهمة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة س   شقة 
ب  2 الطابق الثاني أليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمارة س   شقة 
ب  2 الطابق الثاني أليز مراكش، 

42222، مراكش املغرب
 MARRAKECH GOURMET

INVESTMENT «شركة املساهمة» 

وعنوان مقرها االأتماعي: إقامة 
مراكش بالزا عمارة س   شقة رقم 
ب 2 الطابق الثاني -، 42.222 

مراكش املغرب
إعالن عن تأسيس « شركة 

املساهمة»
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 22857
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  شتن22  222   23
امسا�سي لشركة املساهمة باملميزات 

التالية:
شكل الشركة : شركة املساهمة .

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MARRAKECH GOURMET

. INVESTMENT
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

مطعم .
إقامة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
رقم  شقة  س    عمارة  بالزا  مراكش 
 42.222  - الثاني  الطابق  ب 2 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 22 سنة.
ويبلغ رأسمال الشركة 3.222.222 

سرهم،
مقسم كالتا ي:

 YH INVESTMENT : الشركة 
سرهم    22 بقيمة  حصة    5.222

للحصة .
 TTH INVEST : 6.222 الشركة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
 SEFI INVEST : 3.222 الشركة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
 NACIONAL INVEST الشركة 
سرهم    22 بقيمة  حصة   : 3.222

للحصة .
 3.222  : الحاجي  خالد  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
مجلس  أعضاء  أو  املتصرفون 

الرقابة: 
بصفته)ا(  الحاجي  خالد  السيد 
حي  نهج   25 عنوانه)ا(  متصرف 
االنطالقة تونس 6982 تونس تونس 

بصفته)ا(  حنين  ياسين  السيد 
الرئيس عنوانه)ا( هول 5أ أل   8  

الكمار هولندا 
بيانتوني  روجي  هرفي  السيد 
بصفته)ا( متصرف عنوانه)ا( 6 بيس 
شارع سي بالج 34472 بي2ولس فرنسا 

مراقب أو مراقبي الحسابات :
 CAIBNET BAHMAD الشركة 
عنوانه)ا(  حسابات  خبي2  )ا(بصفته 
شقة  إقامة مراكش بالزا عمارة س   
 42.222 الثاني  الطابق  ب 2  رقم 

مراكش املغرب
امسا�سي  النظام  مقتضيات 
توزيع  و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

امرباح :
 % يخصم من امرباح ما يقدر ب 
5 من األ تكوين االحتياط القانوني 
للشركة ا 7 ان يبلغ عشر الرأسمال 

االأتماعي.
تحدس الجمعية العامة الحصص 
توزيع  في  للمساهمين  املخصصة 

امرباح
املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :
ال توأد .

بقبول  متعلقة  مقتضيات 
تفويت  لهم  املخول  امشخاص 
امسهم وتعيين أهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول ال توأد .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   23 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32288 .
26 I

fiduciaire elbakkouri sarl au

LDW HOLDING SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتماعي للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 74 رقم 2  فلوريدا العليا 
سيدي معروف ، 92 22، الدار 

البيضاء املغرب
 LDW HOLDING SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلأتماعي 3، زنقة 
آيت أورير ، الطابق 2 ، شارع موالي 
يوسف ، حي بوركون - 22253 الدار 

البيضاء املغرب .
تحويل املقر االأتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.482   

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل  نون22  222   23 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
 ،  2 الطابق   ، أورير  آيت  زنقة   ،3»
 - حي بوركون   ، شارع موالي يوسف 
إ 7   » املغرب  البيضاء  الدار   22253
 ، الطابق     ، زنقة أبوظبي   ،  4 «رقم 
مكتب 3 ، حي الوازيس - 2 224 الدار 

البيضاء املغرب «.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823262.
262I

MAFA MAROC CONSULTING SARL

 TRADEPOINT
INVESTMENTS MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

 MAFA MAROC CONSULTING
SARL

 RUE 31 ENNAHDA PARCELLE 7
 S LOTS 04 ETAGE 03 ، 90000،

TANGER MAROC
 TRADEPOINT INVESTMENTS
MAROC شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي 34 شارع 
اململكة السعوسية الطابق 3 رقم 7 

TANGER 90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.77227

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون22  222   28 املؤرخ في 
املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 
 TRADEPOINT INVESTMENTS
  22.222 رأسمالها  مبلغ   MAROC
 34 اإلأتماعي  مقرها  وعنوان  سرهم 

الطابق  السعوسية  اململكة  شارع 
طنجة   TANGER 92222  7 رقم   3
الغرض  فشل   : ل  نتيجة  املغرب 

االأتماعي الذي تاسست من األه.
و حدس مقر التصفية ب 34 شارع 
 - 7 3 رقم  اململكة السعوسية الطابق 

92222 طنجة املغرب. 
و عين:

عبد  نبيل  بوفاس  السيد)ة( 
 92222 بريتش  عنوانه)ا(  و  املجيد 

طنجة املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم  8 2 .
263I

CABINET OBILAT

 PHARMACIE KASBAH DE
TANGER

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET OBILAT
23 زنقة كارنوط ، 92222، طنجة 

املغرب
 PHARMACIE KASBAH DE

TANGER شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 67، زنقة 
القصبة - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22 89

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   28
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PHARMACIE KASBAH DE

. TANGER
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

صيدلية.
بشكل عام ، أميع العمليات التي 

قد تكون
متعلقة بالصيدلية والتي قد تعزز

تطوير الشركة.
عنوان املقر االأتماعي : 67، زنقة 

القصبة - 92222 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة: 222.   .2 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 : الصقلي  السعدية  السيدة 
سرهم    22 بقيمة  حصة   2 .  2

للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الصقلي  السعدية  السيدة 
عنوانه)ا( زنقة سطات فيال السعدية 

الجبل الكبي2 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الصقلي  السعدية  السيدة 
عنوانه)ا( زنقة سطات فيال السعدية 

الجبل الكبي2 92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 248322.

264I

FITO GEST

 MATERIELS ELECTRIQUE
 ET REPARATION

ABOUNNAIM
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FITO GEST
 N°25 TARGA ZEDAGIA
 MARRAKECH ، 40120،

Marrakech Maroc

 MATERIELS ELECTRIQUE ET

 REPARATION ABOUNNAIM

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 3 3 

تجزئة الكرم املنطقة الحديدية 

طريق اسفي - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  7995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  غشت  222   24

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 MATERIELS ELECTRIQUE ET

.REPARATION ABOUNNAIM

اصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اآلالت  انواع  أميع  وصيانة 

الكهربائية.

 3 3  : االأتماعي  املقر  عنوان 

تجزئة الكرم املنطقة الحديدية طريق 

اسفي - 42222 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسمال  مبلغ 

22.222,22  سرهم، مقسم كالتا ي:

 : السيد ابو النعيم عبد اللطيف 

سرهم    22,22 بقيمة  حصة    .222

للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اللطيف  عبد  النعيم  ابو  السيد 

س  حرف   2 املسي2ة   452 عنوانه)ا( 

42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
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اللطيف  عبد  النعيم  ابو  السيد 
س  حرف   2 املسي2ة   452 عنوانه)ا( 

42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   32 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 27242 .
265I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE ASLANTACA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE ASLANTACA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي قصر 

مروتشة كلميمة الراشيدية - 52222 
الراشيدية املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم  سأن22  222   23 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  سرهم»   422.222» قدره 
«222.222.  سرهم» إ 7 «422.222.  
حصص  تقديم   : طريق  عن  سرهم» 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 597.
266I

MOHAMED SAFRIOUI

PATISSERIE CTM
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ممثل قانوني للشركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،
CASABLANCA MAROC

PATISSERIE CTM «شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد»
 RUE 27 :وعنوان مقرها االأتماعي

LEON L AFRICAIN - - الدار 
البيضاء اململكة املغربية.

«تعيين ممثل قانوني للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
وتبعا  نون22  222   28 في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  أدس  لتعيين مسي2)ين( 

املمثل)ين( القانوني)ين(: 
CHERFAOUI NAJIB -

شركة ذات   PATISSERIE CTM  -
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 
الوحيد الكائن مقرها اإلأتماعي ب: 
RUE LEON L AFRICAIN 27 - الدار 

البيضاء اململكة املغربية
عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 822595.
267I

مستأمنة سامي للمحاسبة

 STE AUTO ECOLE YAN
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تأسيس شركة

مستأمنة سامي للمحاسبة
حي ميمونة رقم 55 بلوك 4 الطابق 
امول بني مالل ، 23224، بني مالل 

املغرب
 STE AUTO ECOLE YAN SARL

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزئة 

نعيمة رقم 22 - 23242 بني مالل 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2 35

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  يونيو  222   24
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AUTO ECOLE YAN SARL
غرض الشركة بإيجاز : - استغالل 

مؤسسة لتعليم السياقة .
تجزئة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
مالل  بني   23242  -  22 رقم  نعيمة 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  62.722 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  2  : فاضمة  بومالك  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
حصة   9  : العلوي سناء  السيدة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
حصة    7  : السيد شوكري أمي2 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
  7  : سعيد  نور  شوكري  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
حصة    7  : السيد شوكري يحيى 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة بومالك فاضمة عنوانه)ا( 
بني   23242  22 رقم  نعيمة  تجزئة 

مالل املغرب.
عنوانه)ا(  سناء  العلوي  السيدة 
سوار العسارة اوالس بوعزيز الجنوبية 

24222 الجديدة املغرب.
عنوانه)ا(  أمي2  شوكري  السيد 
سوار العسارة اوالس بوعزيز الجنوبية 

24222 الجديدة املغرب.
سعيد  نور  شوكري  السيد 
عنوانه)ا( سوار العسارة اوالس بوعزيز 

الجنوبية 24222 الجديدة املغرب.
عنوانه)ا(  يحيى  شوكري  السيد 
سوار العسارة اوالس بوعزيز الجنوبية 

24222 الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة شوكري أمينة عنوانه)ا( 
 23552 املسي2ة  شارع  النجاة  حي 

سوق السبت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
5  نون22  االبتدائية ببني مالل بتاريخ 

 222 تحت رقم 282 .
268I

D & S COM

CREDAL
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

D & S COM
 BD GRANDE CEINTURE RES

 MOUAHIDINE YOUSSEF 3 M1
 HAY MOHAMMADI ، 20570،

CASABLANCA MAROC
CREDAL شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي 276 شارع 

ابن تاشفين، الطابق 3 - 22572 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524669

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   24
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CREDAL
امشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
املختلفة أو البناء ، اإلنعاش العقاري.
عنوان املقر االأتماعي : 276 شارع 
 22572  -  3 الطابق  تاشفين،  ابن 

الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : منيب  نورالدين  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  -امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نورالدين منيب عنوانه)ا( 
إقامة الفرسوس م س 2 عمارة 4 شقة 
الدارالبيضاء   22252 عين السبع   2

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد نور الدين منيب عنوانه)ا( 
 2 شقة   4 عمارة   2 الفرسوس م س 
البيضاء  الدار   22252 السبع  عين 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 22 823.

269I

FIDUCIAIRE DE L’AMITIE

BAYNA FRERES SARL AU

إعالن متعدس القرارات

FIDUCIAIRE DE L’AMITIE
زنقة تانسيفت عمارة 8  شقة 2  

اكدال ، 2292 ، الرباط املغرب
BAYNA FRERES SARL AU «شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة ذات 
الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االأتماعي: املركز 
التجاري البيل في   شارع الجنساء 

الوفاق 2222  تمارة املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.   329

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 6  نون22  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 
26 شارع  تحويل املقر االأتماعي من 
اكدال   8 شقة  الجظاب  ابن  عمر 
الوفاق  التجاري  املركز  ا 7  الرباط 

تمارة البيل في   شارع الجنساء 
قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 
تغيي2هدف الشركة ليصبح استغالل 
مقهى وقاعة شاي و مظعم لالكالت 

الخفيفة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 
تغيي2هدف الشركى ليصبح استغالل 
مقهى وقاعة شاي و مظعم لالكالت 

الخفيفة
بند رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 
26 شارع  تحويل املقر االأتماعي من 
اكدال   8 شقة  الجظاب  ابن  عمر 
الوفاق  التجاري  املركز  ا 7  الرباط 

تمارة البيل في   شارع الخنساء 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   26 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم 22283 .
272I

GESTION ALJANOUB

DOHA MULTISERVICES
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتماعي للشركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعاسة عمارة رقم 
2 الطابق الثالث العيون ، 72222، 

العيون املغرب
DOHA MULTISERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 
السمارة حي اممل رقم 2  العيون - 

72222 العيون املغرب.
تحويل املقر االأتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 782 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 22 سأن22  222 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
  2 رقم  اممل  حي  السمارة  «شارع 
املغرب»  العيون   72222  - العيون 
إ 7 «تجزئة املستقبل شارع مكة زنقة 
الجزيرة رقم 8 الطابق الثاني العيون 

- 72222 العيون املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   26 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

 222 تحت رقم 3713/2021.
272I

KEM FORMATION ET CONSEIL

انظربوت
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KEM FORMATION ET CONSEIL
املركب التجاري الحب�سي طابق رقو 

4 رقم 32 شارع الجيش امللكي ، 
CASABLANCA MAROC ،22222

انظربوت شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي عمارة 
8  الشقة   الطابق االر�سي مجمع 

3 سيار الضخامة سوالم برشيد - 
22 26 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 5953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  سأن22  222     
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

انظربوت.
ال22مجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تكنولوأيا  وأنشطة  واالستشارات 

املعلومات امخرى.
عمارة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
الطابق االر�سي مجمع  الشقة      8
 - برشيد  سوالم  الضخامة  سيار   3

22 26 برشيد املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السهال ي  اللطيف  عبد  السيد 
سرهم    22 بقيمة  حصة    .222  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السهال ي  اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه)ا( عمارة 8  شقة   الطابق   
مجمع 3 سيار الضامة السوالم برشيد 

22 26 برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السهال ي  اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه)ا( عمارة 8  شقة   الطابق   
مجمع 3 سيار الضامة السوالم برشيد 

22 26 برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22  بتاريخ  2  ب22شيد  االبتدائية 

 222 تحت رقم 453 .

273I

AUDEC EXPERTISE

JFM INVESTISSEMENT
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard Zerktouni, ,223

 7éme étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc
JFM INVESTISSEMENT شركة 

ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي :  2 سيتي 
تاور ، شارع سي بابومي ، الدور 6 
، رقم  3 ، حي املحطة ، - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.445487

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  املؤرخ في    مارس  222 
شركة   JFM INVESTISSEMENT
ذات مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
  22.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلأتماعي  2  مقرها  وعنوان  سرهم 
سيتي تاور ، شارع سي بابومي ، الدور 
6 ، رقم  3 ، حي املحطة ، - 22222 
لقلة  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 
نشاط الشركة لم يعد لها أي نشاط.
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و عين:
لعناوي  فاضل  محمد  السيد)ة( 
سيدي  تخصيص    32 عنوانه)ا(  و 
الدور  الدوحة  بوليفارس  محمد 
املغرب  البيضاء  الدار   22222  2

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
بتاريخ    مارس  222 وفي  2 سيتي 
 ،  6 الدور   ، شارع سي بابومي   ، تاور 
رقم  3 ، حي املحطة ، - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823222.
274I

Trefle Conseil

ERGOBA
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Trefle Conseil
 Angle Bd. Zerktouni et Rue
 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc
ERGOBA شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي 6  زنقة 

الكارة الطابق الثاني رقم 2  عكاشة 
عين السبع - 22592 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.75425

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  نون22  222   28 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
أندري مارسيل  )ة(  تفويت السيد 
من  اأتماعية  حصة   2.222 ماركو 
أصل 2.222 حصة لفائدة السيد )ة( 
أمين آيت �سي عبد الرحمن بتاريخ 28 

نون22  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823226.
275I

MISAGROUP

CBC AFRIKA
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MISAGROUP
 AV LALLA YACOUT ANGLE
 MUSTAFA EL MAANI 2EME

 ETG N 62 61 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

CBC AFRIKA شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي  6 شارع 
اللة الياقوت تقاطع مصطفى 
املعاني الطابق الثاني رقم 62 - 

22 22 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
522579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   25
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CBC  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AFRIKA
املباني   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واملطور العقاري.
عنوان املقر االأتماعي :  6 شارع 
اللة الياقوت تقاطع مصطفى املعاني 
 22 22  -  62 رقم  الثاني  الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد مجيد ان�سي : 222.  حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ان�سي  مجيد  السيد 

 7 عمارة و شقة   227 تجزئة ميسان 

البيضاء  اوالس صالح  الصناعي  الحي 

22 22 الدار البيضاء املغرب .

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  ان�سي  مجيد  السيد 

 7 عمارة و شقة   227 تجزئة ميسان 

البيضاء  اوالس صالح  الصناعي  الحي 

22 22 الدار البيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  6 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 822474.

276I

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

AFRICAN NATURAL FIBRE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

 IMM 162 APPRT N° 10 AVENUE

 MOHAMED DOUIRI KENITRA ،

14000، KENITRA MAROC

 AFRICAN NATURAL FIBRE

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي  3 

زنقة مارتر عبد السالم مكتب 2 

فال فلوري اقامة رياض الزيتون 

القنيطرة 4222  القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6334 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداس القانون  أكتوبر  222   26

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AFRICAN NATURAL FIBRE

انتاج   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

أخرى  منتجات  أو  مركبة  ا 
ً
أعالف

لتغذية الحيوانات بالجملة

 - تاأر أو وسيط يقوم باالستي2اس 

والتصدير.

زنقة   3  : عنوان املقر االأتماعي 

فال   2 مكتب  السالم  عبد  مارتر 

فلوري اقامة رياض الزيتون القنيطرة 

4222  القنيطرة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 522  : املساوي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

السيد محمد العملي : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

 522  : املساوي  محمد  السيد 

بقيمة 22  سرهم.

السيد محمد العملي : 522 بقيمة 

22  سرهم.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد املساوي عنوانه)ا( 

اقامة  املسكيني  رحال  زنقة    2

الهنا�سي الشقة   الطابق   م ج فاس 

32222 فاس املغرب.

عنوانه)ا(  العملي  محمد  السيد 

تجزئة حدائق البديع طريق  فيال  5 

فاس   32222 فاس  الشقف  عن 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  العملي  محمد  السيد 

تجزئة حدائق البديع طريق  فيال  5 

فاس   32222 فاس  الشقف  عن 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 29 نون22 

 222 تحت رقم 79 89.

277I



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222)الجريدة الرسمية   24946

KAOUN

EXTRADIAUM
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAOUN
 N°17 LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

EXTRADIAUM شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 

مسلم إقامة بوكار الطابق 3 الشقة 
رقم 4  باب سكالة مراكش - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   28
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EXTRADIAUM
اسوات   -  : غرض الشركة بإيجاز 

البناء
- اشغال اخرى و البناء

- استي2اس و تصدير .
شارع   : االأتماعي  املقر  عنوان 
الشقة   3 مسلم إقامة بوكار الطابق 
 42222 4  باب سكالة مراكش -  رقم 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حسني  الساي�سي  محمد  السيد 
سرهم    22 بقيمة  حصة    .222  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

حسني  الساي�سي  محمد  السيد 
اسفي  اير  النحيالت  سوار  عنوانه)ا( 

46222 اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
حسني  الساي�سي  محمد  السيد 
اسفي  اير  النحيالت  سوار  عنوانه)ا( 

46222 اسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بمراكش بتاريخ - تحت رقم 

.-
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سيوان موثق امستاذ علي الراوي

 SOCIETE «TAHIRI ET FILS»
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تأسيس شركة

سيوان موثق امستاذ علي الراوي
264، شارع الوازيس، إقامة 

الن2أس، الطابق االول، رقم 4، 
الدار البيضاء، املغرب ، 22252، 

الدار البيضاء املغرب
 SOCIETE «TAHIRI ET FILS» SARL

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي 26 شارع 
مرس السلطان شقة 3 الطابق   

الدارالبيضاء - 32 22 الدارالبيضاء 
املغرب - 32 22 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

524785
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   23
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
SOCIETE «TAHIRI ET FILS» SARL

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 Programmation, conseil et

.autres activités informatiques

26 شارع  عنوان املقر االأتماعي : 

الطابق     3 شقة  السلطان  مرس 

32 22 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

الدارالبيضاء   22 32  - املغرب 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 252  : الطاهري  املهدي  السيد 

حصة بقيمة 25.222 سرهم للحصة .

 252  : الطاهري  يونس  السيد 

حصة بقيمة 25.222 سرهم للحصة .

السيد ايوب طاهري : 252 حصة 

بقيمة 25.222 سرهم للحصة .

 252  : طاهري  عصام  السيد 

حصة بقيمة 25.222 سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املهدي الطاهري عنوانه)ا( 

 2 املنبت  مركب  البالية  طنجة 
مجموعة 2  عمارة 57 رقم 3 92222 

طنجة املغرب.

السيد يونس الطاهري عنوانه)ا( 

 2 املنبت  مركب  البالية  طنجة 
مجموعة 2  عمارة 57 رقم 3 92222 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  طاهري  ايوب  السيد 

 2 املنبت  مركب  البالية  طنجة 
مجموعة 2  عمارة 57 رقم 3 92222 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  طاهري  عصام  السيد 

 2 املنبت  مركب  البالية  طنجة 
مجموعة 2  عمارة 57 رقم 3 92222 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  طاهري  عصام  السيد 

 2 املنبت  مركب  البالية  طنجة 
مجموعة 2  عمارة 57 رقم 3 92222 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823284.

279I

DEMER CONSULTING

PURE PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

DEMER CONSULTING

 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1 RUE PUISSESSEAU 9

 EME ETG N°17 QUARTIER LA

GIRONDE، 20000، الدارالبيضاء 

املغرب

PURE PROMOTION شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي إقامة 

DES عمارة ب GH 24 أحمد الطيب 

لعلج املدينة الجديدة موالي رشيد - 

22222 الدار البيضاء املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.436885

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  أكتوبر  222   24 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

السبتي  سليلة  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اأتماعية  حصة   252

سنيا  )ة(  222.  حصة لفائدة السيد 

السبتي بتاريخ 24 أكتوبر  222.

السبتي  سليلة  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اأتماعية  حصة   252

222.  حصة لفائدة السيد )ة( فاتن 

السبتي بتاريخ 24 أكتوبر  222.

السبتي  سليلة  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اأتماعية  حصة   252

222.  حصة لفائدة السيد )ة( مالك 

السبتي بتاريخ 24 أكتوبر  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823326.

282I
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Trefle Conseil

RYMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تحويل املقر االأتماعي للشركة

Trefle Conseil
 Angle Bd. Zerktouni et Rue
 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc
RYMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
5 زاوية  وعنوان مقرها اإلأتماعي 
سليمان  زنقة  و  الزرقطوني  شارع 
عزمي - 22362 الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االأتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.529523
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 أكتوبر  222 تم تحويل 
للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
و  الزرقطوني  شارع  زاوية   5» من 
الدار   22362  - زنقة سليمان عزمي 
زنقة أبو   ، 4» إ 7  املغرب»  البيضاء 
 Soft ظبي، الطابق 3 رقم 2 و 4 إقامة
الدار البيضاء   City Oasis - 20410

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم  82284.
28 I

o’conseil

[AZUR FACILITIES أزور 
فاسليتيس

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تأسيس شركة

o›conseil
 22RUE EZZAHRAOUI ABOU

 EL KACEM 1ER ETAGE
 CASABLANCA ، 20000،

casablanca Maroc
[AZUR FACILITIES أزور 

فاسليتيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي سيدي 
مومن الجديد، تجزئة الورسة  25 

،زنقة 38 رقم 4 ،الطابق الثاني 

الشقة 4 الدار البيضاء 22422 - 
22422 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
523479

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  شتن22  222   29
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AZUR] : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

FACILITIES أزور فاسليتيس.
هدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة بشكل مباشر أو غي2 مباشر، 

لذاتها أو للمشاركة:
 - النظافة والحفاظ عل7 األناقة

 - نظافة الواأهات الزأاأية
كل  من  اأملاكن  تخليص   -  

(des infections( الحشرات
- استي2اس اآلليات للنظافة وبيعها

الحدائق  تهيئة  يهم  ما  كل   -
وصيانتها

انتهاء  بعد  األوراش  نظافة   -
األشغال.

بجميع  القيام  عام،  وبشكل   -
واملالية  التجارية  العمليات 

والصناعية واملنقوالت أو العقارات
ذات الصفة التي من شأنها تعزيز 

ثراتها االجتماعي للشركة.
سيدي   : االأتماعي  املقر  عنوان 
الورسة  25  تجزئة  الجديد،  مومن 
الثاني  ،الطابق   4 رقم   38 ،زنقة 
 -  22422 البيضاء  الدار   4 الشقة 

22422 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد ألو ي ياسين : 22  حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
 922  : هللا  عبد  السالمي  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ياسين  ألو ي  السيد 
س  رقم   2 ف  عمارة  أوهرة  تجزئة 
الدار   22422 مومن  سيدي   2 ط 

البيضاء املغرب.
السيد السالمي عبد هللا عنوانه)ا( 
كاريسا تمصلوحت  سماح رقم  2  

2 423 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  ياسين  ألو ي  السيد 
س  رقم   2 ف  عمارة  أوهرة  تجزئة 
الدار   22422 مومن  سيدي   2 ط 

البيضاء املغرب
السيد السالمي عبد هللا عنوانه)ا( 
كاريسا تمصلوحت  سماح رقم  2  

2 423 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 42452.
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FIDUBAC SARL

اوريونت ناد كوميرس

إعالن متعدس القرارات

FIDUBAC SARL
62 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم    الناضور

62000، nador maroc
اوريونت ناس كومي2س «شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة»
وعنوان مقرها االأتماعي: عزوزات 
سوار مسوسات اوالس ستوت زايو - 

62222 الناظور املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 7769

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 22 نون22  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 

توسيع نشاط الشركة
قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 

تحويل مقر االأتماعي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 

توسيع نشاط الشركة بإضافة تجارة 

استي2اس  إ 7  والبقوليات  الحبوب 

وتصدير أميع املنتجات الغذائية

بند رقم 4: الذي ينص عل7 مايلي: 

من  للشركة  االأتماعي  مقر  تحويل 

 65 ابلحرشة اوالس لحسن طريق رقم 

الناظور ا 7 عزوزات سوار مسوسات 

اوالس ستوت زايو الناظور

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   29 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

 222 تحت رقم 4522.
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o’conseil

 PREMIUM PRO AUTO

SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

o›conseil

 22RUE EZZAHRAOUI ABOU

 EL KACEM 1ER ETAGE

 CASABLANCA ، 20000،

casablanca Maroc

 PREMIUM PRO AUTO

SERVICES شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي املنطقة 

الصناعية أوالد صالح، أهة 4  

تجزئة 73  البيضاء - 82 27 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

523255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222     

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PREMIUM PRO AUTO  :

.SERVICES
الصيانة   : غرض الشركة بإيجاز 

واإلصالح السريع للسيارات بما فيه:
ألجزائها  االلكت2ونية  املراقبة   •

)التشخيص(
• إفراغ الزيوت

• الفرامل
• العجالت

• التوازن
• التكييف

من  أنشطة  أي  عامة  وبصفة   •
وما  الشركة  ونمو  تشجيع  شأنها 
صحة  عل7  واملحافظة  الصيانة  يهم 

السيارات
وأمالها.

بجميع  القيام  عام،  وبشكل   •
واملالية  التجارية  العمليات 
العقارات  أو  واملنقوالت  والصناعية 

ذات الصفة التي
من شأنها تعزيز ثراتها االجتماعي 

للشركة..
املنطقة   : عنوان املقر االأتماعي 
  4 أهة  صالح،  أوالد  الصناعية 
الدار   27 82  - البيضاء    73 تجزئة 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  52  : السيد كريم فال ي بالحاج 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
  52  : العقاس  كريمة  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
 222  : السيد أحمد أمين العقاس 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بالحاج  فال ي  كريم  السيد 
ممر بيكاص الرميطاج  عنوانه)ا(  5 

22362 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  العقاس  كريمة  السيدة 
 22362 الرميطاج  بيكاص  ممر   5 

الدار البيضاء املغرب.

العقاس  أمين  أحمد  السيد 
ممر بيكاص الرميطاج  عنوانه)ا(  5 

22362 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
بالحاج  فال ي  كريم  السيد 
ممر بيكاص الرميطاج  عنوانه)ا(  5 

22362 الدار البيضاء املغرب
عنوانه)ا(  العقاس  كريمة  السيدة 
 22362 الرميطاج  بيكاص  ممر   5 

الدار البيضاء املغرب
العقاس  أمين  أحمد  السيد 
ممر بيكاص الرميطاج  عنوانه)ا(  5 

22362 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 42226.
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FAOUZI MOULAY ABDELLAH

SAGRALIM
إعالن متعدس القرارات

FAOUZI MOULAY ABDELLAH
42 شارع الدرفوفي الطابق 2 رقم 8 

وأدة، 62222، وأدة املغرب
SAGRALIM «شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االأتماعي: رقم 5 

شارع الدرفوفي - 22 35 كرسيف 
املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.8 9
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 5  نون22  222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

تغيي2 غرض الشركة:  قرار رقم   
الصناعات  مايلي:  عل7  ينص  الذي 
املنتجات  بيع   - الزراعية  الغذائية 
 - الزراعة واإلنتاج الزراعي   - الطبية 

االستي2اس والتصدير.
قرار رقم 2 تحويل املقر االأتماعي 
تم  مايلي:  الذي ينص عل7  للشركة: 
العنوان  من  الشركة  مقر  تحويل 
 5 رقم  الدرفوفي  بشارع  الكائن 
أرسيف إ 7 العنوان الكائن بتجزئة 
اله22ي رقم 2 عمارة بدر ب7 أرسيف 

ثاني  مسي2  تعيين   3 رقم  قرار 
تم  مايلي:  الذي ينص عل7  للشركة: 
مسي2  محمد  بخوشة  السيد  تعيين 

ثاني للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل7  ينص  الذي   :2 رقم  بند 
 : يلي  كما  هو  الشركة  غرض  مايلي: 
بيع   - الصناعات الغذائية الزراعية 
الزراعة واإلنتاج   - املنتجات الطبية 

الزراعي - االستي2اس والتصدير.
بند رقم 4: الذي ينص عل7 مايلي: 
عنوان الشركة : تجزئة اله22ي رقم 2 

عمارة بدر ب7 أرسيف 
عل7  ينص  الذي   :   2 رقم  بند 
محمد  بخوشة  السيد  تعيين  مايلي: 
مسي2ان  حفيظة  عيار  والسيدة 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ 26 سأن22 

 222 تحت رقم 1207/2021.
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IB PARTNERS

VIVACE CONSULTING
إعالن متعدس القرارات

IB PARTNERS
 BD LA CORNICHE ، 20040، 47

CASABLANCA MAROC
VIVACE CONSULTING «شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة»
وعنوان مقرها االأتماعي: 82 زنقة 

سمية اقامة شهرزاس الطابق املكتب 
35 - - الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.286869
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 5  أكتوبر  222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 
املوافقة عل7 هبة الحصص من طرف 
الوالسه  القنبي  القاسر  عبد  السيد 
حصة   5252 القنبي  حمزة  كالتا ي 
اناس  حصة    752 القنبي  يحيى 

القنبي 752  حصة

قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 
تعيين السيد حمزة القنبي مسي2ا ثانيا
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 

الشكل القانوني
بند رقم 6 : الذي ينص عل7 مايلي: 

راسمال الشركة
عل7  ينص  الذي   :43 رقم  بند 

مايلي: مسي2و الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 85 822.

286I

رحو

رحو
إعالن متعدس القرارات

رحو
شقة 3 عمارة س مجمع املنال حي 

املنزه الرباط شقة 3 عمارة س مجمع 
املنال حي املنزه الرباط، 97229، 

الرباط املغرب
رحو «شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االأتماعي: شقة 

3 عمارة س مجمع املنال حي املنزه 
الرباط - - الرباط املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 2952

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 26 نون22  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 
تغيي2 نشاط الشركة إ 7 االستي2اس و 

التصدير
قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 
تغيي2 املقر االأتماعي إ 7 زنقة لبنان 

رقم 37 شقة 3 املحيط الرباط
قرار رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 
مليون  إ 7  الشركة  رأسمال  رفع  تم 

سرهم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
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بند رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 
نشاط الشركة

بند رقم 4 : الذي ينص عل7 مايلي: 
مقر الشركة

عل7  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
مايلي: رأسمال الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   26 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم  2229 .

287I

ORMIN

OREMIN
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

ORMIN
طريق فاس ك.م 3  سوار اوالس زبي2 
البور أماعة الويدان ، 23  4، 

مراكش املغرب
OREMIN شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي طريق 

فاس ك.م 3  سوار اوالس زبي2 البور 
أماعة الويدان - - 23  4 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22257
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  شتن22  222   28
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OREMIN
تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مساكن  من  يماثلها  وما  الفناسق 

والرياض وسور الضيافة.
طريق   : االأتماعي  املقر  عنوان 
البور  زبي2  اوالس  سوار    3 ك.م  فاس 
مراكش   4  23  -  - أماعة الويدان 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 
سرهم، مقسم كالتا ي:

 LIJUAN SARL AU : 250 الشركة
حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

 252  : اوريلي  فيكينجي2  السيدة 
حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

اوريلي  فيكينجي2  السيدة 
عنوانه)ا( فيال في 76 سماناح سولف 
 42322 امزميز  طريق    4 ك.م 

مراكش املغرب.
 LIJUAN SARL AU الشركة 
سوار السبع ملحمدية البور  عنوانه)ا( 
مراكش   4  23 الويدان  أماعة 

مراكش.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
اوريلي  فيكينجي2  السيدة 
عنوانه)ا( فيال في 76 سماناح سولف 
 42322 امزميز  طريق    4 ك.م 

مراكش املغرب
سيباستيان  أون  مينيتي  السيد 
عنوانه)ا( فيال في 76 سماناح سولف 
 42322 امزميز  طريق    4 ك.م 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بمراكش  التجارية 
رقم  تحت  نون22  222   22

.M11_21_2412342
288I

FIDUCIAIRE BAMMOU

STE MOURIH
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
STE MOURIH شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي لالميمونة 
املركز سوق اربعاء الغرب - 4324  

سوق اربعاء الغرب املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2535 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون22    2 املؤرخ في 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدوسة
  2.222 رأسمالها  مبلغ   MOURIH
اإلأتماعي  مقرها  وعنوان  سرهم 
الغرب  لالميمونة املركز سوق اربعاء 
4324  سوق اربعاء الغرب املغرب   -
صعوبة تسيي2 املقاولة و   : نتيجة ل 
أسواق  و  العمل  فرص  وأوس  عدم 

للتجارة.
و حدس مقر التصفية ب لالميمونة 
  4324  - الغرب  املركز سوق اربعاء 

سوق اربعاء الغرب املغرب. 
و عين:

و  محمد  الطراف  السيد)ة( 
سوق  لالميمونة  مركز  عنوانه)ا( 
اربعاء  سوق    4324 الغرب  اربعاء 

الغرب املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تحت  سأن22  222   26 بتاريخ 

.47 
289I

ENNAZIH METRE ET ETUDE النازه للتمتي2 و 

الدراسات.

 ENNAZIH METRE ET »
ETUDE «EME

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ENNAZIH METRE ET ETUDE
النازه للتمتي2 و الدراسات.

  62 رقم  أوه  حرف   22 الشطر 
 ، تامنصورت.  السفلي  الطابق 

42222، مراكش. املغرب

 ENNAZIH METRE ET  »
ETUDE «EME شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي الشطر 22 
حرف أوه رقم 62 الطابق السفلي 

تامنصورت مراكش 42222 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2286 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  سأن22  222   28
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 »  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ENNAZIH METRE ET ETUDE

.«EME
التمتي2 و   : غرض الشركة بإيجاز 

الدراسات..
الشطر   : االأتماعي  املقر  عنوان 
62 الطابق  رقم  أوه  حرف   22
 42222 السفلي تامنصورت مراكش 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : يوسف  النازه  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  يوسف  النازه  السيد 
  62 رقم  أوه  حرف   22 الشطر 

تامنصورت 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  يوسف  النازه  السيد 
  62 رقم  أوه  حرف   22 الشطر 

تامنصورت 42222 مراكش املغرب



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222)الجريدة الرسمية   24950

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   23 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32297 .

292I

FLASH ECONOMIE

SAIS INJECTION
إعالن متعدس القرارات

SAIS INJECTION
شركة ذات مسؤولية محدوسة

رأسمالها:22222  سرهم
 مقرها االأتماعي: تجزئة  2  الحي 

الصناعي عين الشقف - فاس
رقم التقييد في السجل التجاري: 

64229
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
قرر  أكتوبر  222   27 املؤرخ بتاريخ 

الشركاء ما يلي
للشركة  أديد  مسي2  -تعيين 
السيد عبد الواحد العلوي البلغيتي 
مكان السيدين بيباح محمد و بيباح 

يوسف
بيباح  السيد  من  كل  -تفويت 
 522 يوسف  بيباح  والسيد  محمد 
حصة اأتماعية لفائدة السيد عبد 

الواحد العلوي البلغيتي
السيد بيباح محمد 252 حصة

السيد بيباح يوسف 252 حصة
عبد  :السيد  الجدس  املسي2ين 
السيد  و  البلغيتي  العلوي  الواحد 

العرفاوي محمد
الحصص  تفويت  عل7  املوافقة 
محمد  بيباح  السيد  الشركاء  بين 
السيد  و  يوسف  بيباح  السيد  و 

العرفاوي محمد
التقسيم الجديد للحصص:

 422 محمد  العرفاوي  السيد 
حصة

العلوي  الواحد  عبد  السيد 
البلغيتي 522 حصة

  22 الزبي2  العرفاوي  السيد 
حصة

بمجموع 222  حصة
النظام  من    4 الفصل  تعديل 

امسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون22    7 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 96 5.
29 I

FLASH ECONOMIE

AHF haddar 
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 AHF haddar شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي حي 

الغفران زنقة 5 رقم 49 - 73222 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 9895

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   26
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AHF  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.haddar
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املباني  تشييد  هو  الشركة  من 

السكنية وغي2 السكنية
العامة.  البناء  أعمال  أميع 
أعمال  أميع  الباطن:  من  كمقاول 
 ، والسباكة   ، والطالء   ، التبليط 
وكذلك أميع   ، وامعمال الكهربائية 
الداخلية والخارأية:   ، أعمال البناء 
، وأميع أعمال البناء  والهدم  البناء 
السكنية  للمباني  العام  والتجديد 
أعمال  وأميع   ، السكنية  وغي2 
الت2كيب ، والبالط وأغطية امرضيات 

الحراري  العزل  أعمال  أميع   ،
وأميع   ، والصوتي واملضاس لالهتزاز 
وتركيب  أعمال التجصيص والطالء 
املواح ؛ تنفيذ القواطع والسقوف - 
- أميع  الوصالت   - العزل   - التبطين 
إنتاج  العامة.  الكهربائية  امعمال 
وتركيب وتركيب امنظمة الكهربائية 
وتركيب   ، واالتصاالت  والهاتفية 
املرافق الصحية ، والسباكة ، وإنشاء 
وتكييف  التدفئة  أنظمة  وتركيب 
التنظيف  أعمال  وأميع   ، الهواء 
عل7 امرضيات والجدران والواأهات 
صيانة  صبغ.  إعاسة   ، الصنفرة  ؛ 
وعموًما   ، الطحالب  وإزالة  امسطح 
بأنشطة  املتعلقة  امعمال  أميع 
املهن.  لجميع  العام  البناء  مقاول 
أميع   - تنسيق العمل لجميع املهن. 
املنتجات  بكافة  واملتاأرة  الخدمات 
من املحتمل أن تسهل تحقيق الهدف 

املحدس أعاله.
تنظيف  تهم.  التي  العمليات 
املساحات  وتجميل  وحراسة 

الخضراء
العا ي  بالضغط  التنظيف   •
املخلفات  ضخ   ،  

ً
أدا واملرتفع 

الطين   ، الحمأة   ، املنحدر  السائلة: 
ونقل  أمع  خدمات  كاو.   ، الرماسي 
أمع   ، السفن  نفايات  ومعالجة 
تزويد  خدمات   ، الصلبة  النفايات 

السفن بالوقوس في امليناء ،
 ، واملستوسعات  امحواض  كنس 

وإسارة النفايات الزيتية من السفن
والتطهي2  والتطهي2  التنظيف 
ومكافحة الفئ2ان لجميع أنواع املباني 
الخدمات  تقديم  والخاصة.  العامة 

للسفن في امليناء.
واستي2اس  وتصدير  وبيع  شراء 
وتجميدها  امسماك  وتجارة 
املنتجات  أشكال  وأميع  ومعالجتها 
من  واملجمدة  الطازأة  السمكية 
املصانع وأميع املنتجات أو البضائع 

امخرى والنقل.
حي   : االأتماعي  املقر  عنوان 
 73222  -  49 رقم   5 زنقة  الغفران 

الداخلة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : السيد أحمد فال هدار 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أحمد فال هدار عنوانه)ا( 

 82 رقم  الدشي2ة  شارع  السالم  حي 

73222 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد أحمد فال هدار عنوانه)ا( 

 82 رقم  الدشي2ة  شارع  السالم  حي 

73222 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

نون22  222 تحت رقم 6 9 .

292I

FLASH ECONOMIE

SAHA EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

SAHA EXPRESS

شركة ذات مسؤولية محدوسة

مقرها اإلأتماعي: تعاونية الشباب 
رقم 84 الدروة - برشيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 5627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  غشت  222    2

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدوسة

SAHA EXPRESS:تسمية الشركة

قناة سفع   : غرض الشركة بإيجاز 

اوني   ، )ليديك  لجميع أنواع الفواتي2 

إلخ.   ، فينيت   ، املغرب  اتصاالت   ،

الدفع النقدي   ، الضرائب والرسوم 

ملشت2يات التجارة اإللكت2ونية ، نقاط 

CTM توصيل، شراء تذاكر سفر
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القسائم  وبيع  العمالت  صرف 
وإرسال امموال ع22 اإلنت2نت وتحويل

امموال املحلي والدو ي
توفي2 خدمات متنوعة لشراء وبيع 
 ، املكتبي  وامثاث   ، املكتبية  اللوازم 

واملعدات املكتبية وأأهزة الكمبيوتر
: تعاونية الشباب  املقر االأتماعي 

رقم 84 الدروة - برشيد
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي
 522  : محمد  مخلوفي  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة
السيدة يسف حنان : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة
السيدة يسف حنان

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   22 بتاريخ  ب22شيد  االبتدائية 

 222 تحت رقم 22  .
293I

FLASH ECONOMIE

 NorUS Renewables
Morocco

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

NorUS Renewables Morocco
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
 مقرها اإلأتماعي: اقامة رامي 7 زنقة 
سبتة الطابق 2 مكتب رقم 8 - الدار 

البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري : 

524645
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    9
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد

 NorUS Renewables
Morocco:تسمية الشركة

تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتخطيط وتصميم وتطوير وتشغيل 
املشاريع  وبيع  وتمويل  وصيانة 

باستخدام
املنشآت الكهروضوئية

حلول تخزين الطاقة املختلفة
بالتشغيل  املياه  وتنقية  ضخ 

الكهروضوئي
بالتشغيل  والري  الضخ 

الكهروضوئي
مشاريع أخرى تعتمد عل7 الطاقة 

املتجدسة
اقامة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
مكتب   2 زنقة سبتة الطابق   7 رامي 

رقم 8 - الدار البيضاء
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
  22.222 :مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي
 NORUS الشركة 

RENEWABLES AS
سرهم    22 بقيمة  حصة    222

للحصة
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة
 George Costas السيد 

 LAMBROS
مسي2 وحيد للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 22 823
294I

FIDUCOJ

 STE OUDGHIRI TRAITEUR,
 NETTOYAGE ET TRAVAUX

DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOJ
 HAY ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC
 STE OUDGHIRI TRAITEUR,

 NETTOYAGE ET TRAVAUX
DIVERS شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي الحي 
الجديد زنقة طرابلس رقم 22 - 

64552 أراسة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26483

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم   22 3 نون22   24
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 STE OUDGHIRI TRAITEUR,
 NETTOYAGE ET TRAVAUX

.DIVERS
ممول   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

حفالت
- مقاول في التنظيف

- مقاولة لألمن والحراسة
مقاول في امشغال املختلفة أو   -

البناء.
الحي   : االأتماعي  املقر  عنوان 
 -  22 رقم  طرابلس  زنقة  الجديد 

64552 أراسة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد وسغي2ي أحمد : 22  حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  أحمد  وسغي2ي  السيد 
432 حي أبو عبيد البكري حا�سي بالل 

64522 أراسة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  أحمد  وسغي2ي  السيد 
432 حي أبو عبيد البكري حا�سي بالل 

64522 أراسة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22    9 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

3 22 تحت رقم 2492.
295I

FIDUCIAIRE BAMMOU

STE SCT IMPORT
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
STE SCT IMPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 97 
، قيسارية رشيد، عمارة أصوان 

- 4324  سوق اربعاء الغرب املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25543

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر  أكتوبر  222   22 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدوسة 
رأسمالها  مبلغ   STE SCT IMPORT
مقرها  وعنوان  سرهم    22.222
97 ، قيسارية رشيد،  اإلأتماعي رقم 
4324  سوق اربعاء   - عمارة أصوان 
صعوبة   : ل  نتيجة  املغرب  الغرب 
فرص  وأوس  عدم  و  املقاولة  تسيي2 

العمل و أسواق للتجارة.
 97 و حدس مقر التصفية ب رقم 
 - أصوان  عمارة  رشيد،  قيسارية   ،

4324  سوق اربعاء الغرب املغرب. 
و عين:

و  شكيب  بلقا�سي  السيد)ة( 
عنوانه)ا( 23 زنقة تومبلو ي 47222 
ماغموند فرنسا كمصفي )ة( للشركة.
الحدوس  االقتضاء  وعند 
املخولة  الصالحيات  عل7  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقوس و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تحت  سأن22  222   26 بتاريخ 

..472
296I

MISAGROUP

SPECTROSOL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

MISAGROUP
 AV LALLA YACOUT ANGLE
 MUSTAFA EL MAANI 2EME

 ETG N 62 61 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SPECTROSOL شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي  6 شارع 
اللة الياقوت تقاطع مصطفى املعاني 
الطابق الثاني رقم 62 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 9857
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222    2
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SPECTROSOL
تصليح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطاقة الشمسية.
عنوان املقر االأتماعي :  6 شارع 
اللة الياقوت تقاطع مصطفى املعاني 
الطابق الثاني رقم 62 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب .
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد طريق لخصيم : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

حصة   522  : السيد محمد ازكاغ 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لخصيم  طريق  السيد 

 328 العربي رقم  العرب  املغرب  حي 

س   تمارة 22222 تمارة املغرب .

عنوانه)ا(  ازكاغ  محمد  السيد 

الرباط  إضافي   2 النهضة  حي    78

22222 الرباط املغرب .

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  لخصيم  طريق  السيد 

 328 العربي رقم  العرب  املغرب  حي 

س   تمارة 22222 تمارة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ     البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر  222 تحت رقم   7972.

297I

 CABINET KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

مركز شاطبة للدراسات اللغوية 

و احياء التراث الخاص
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET KAMFIN DE LA

 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES

 RES RAHMA R PRINCIPAL  9

 OURIAGHEL 2 « RAHMA

 1 « N°130 Tanger ، 90000،

TANGER MAROC

مركز شاطبة للدراسات اللغوية و 

احياء الت2اث الخاص شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 29 شارع 

عمر ابن العاص الطابق 3 رقم 26 

طنجة - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2246 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداس  تم  نون22  222    7

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

مركز   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

احياء  و  اللغوية  للدراسات  شاطبة 

الت2اث الخاص .

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الت2اث  احياء  و  اللغوية  للدراسات 

الخاص .

29 شارع  عنوان املقر االأتماعي : 

 26 رقم   3 عمر ابن العاص الطابق 

طنجة - 92222 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : السيد البحي2ة مصطفى 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد البحي2ة مصطفى عنوانه)ا( 

 92222 طنجة  بولولو  حي  املرس 

طنجة املغرب .

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد البحي2ة مصطفى عنوانه)ا( 

 92222 طنجة  بولولو  حي  املرس 

طنجة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 2668 .

298I

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

الشركة العقارية أنباء
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

 Av. Hassan II & Malik Ibn

 Morhil, Imm. LA TULIPE A6

Larache، 92000، Larache Maroc

الشركة العقارية أنباء شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي حي 

النهضة، طريق تطفت رقم 89 

الطابق   رقم 2 - 52 92 القصر 

الكبي2 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.475

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  أكتوبر  222   25 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

تفويت السيد )ة( سعاس اليعقوبي 

 33 أصل  من  اأتماعية  حصة    7

اسريس  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

اليعقوبي بتاريخ 25 أكتوبر  222.

تفويت السيد )ة( سعاس اليعقوبي 

 33 أصل  من  اأتماعية  حصة    6

محمد  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

اليعقوبي بتاريخ 25 أكتوبر  222.

تفويت السيد )ة( اسماء اليعقوبي 

 33 أصل  من  اأتماعية  حصة    6

اسريس  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

اليعقوبي بتاريخ 25 أكتوبر  222.

تفويت السيد )ة( اسماء اليعقوبي 

 33 أصل  من  اأتماعية  حصة    7

محمد  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

اليعقوبي بتاريخ 25 أكتوبر  222.

تفويت السيد )ة( حنان اليعقوبي 

 33 أصل  من  اأتماعية  حصة    7

اسريس  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

اليعقوبي بتاريخ 25 أكتوبر  222.

تفويت السيد )ة( حنان اليعقوبي 

 33 أصل  من  اأتماعية  حصة    6

محمد  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

اليعقوبي بتاريخ 25 أكتوبر  222.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
  5 بتاريخ  الكبي2  بالقصر  االبتدائية 

نون22  222 تحت رقم 748.

299I

CABINET KHACHIM

KENICASH
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET KHACHIM
 N°9 LOT MABROUKA BIR
 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC
KENICASH شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم   
تجزئة لو فالون 58 2 - 4222  

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
63387

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222     
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KENICASH
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امموال.
رقم     : االأتماعي  املقر  عنوان 
  4222  -  2 58 فالون  لو  تجزئة 

القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : سمية  منصر  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سمية  منصر  السيدة 

  2 الشقة  بلوك     2 االمل  اقامة 

4222  القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  سمية  منصر  السيدة 

  2 الشقة  بلوك     2 االمل  اقامة 

4222  القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  2  بالقنيطرة  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 89229.

322I

My Business Management

M H D NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

قفل التصفية

My Business Management

 n°14 2ème Etage Place Florence

 Avenue HassanII VN ، 30000،

Fès Maroc

M H D NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي : 4  

شارع لال مريم فاس - 32222 فاس 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.28647

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر  أكتوبر  222   25 في  املؤرخ 

شركة ذات   M H D NEGOCE حل 

رأسمالها  مبلغ  املحدوسة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  سرهم   222.222

 - 4  شارع لال مريم فاس  اإلأتماعي 

فاس املغرب نتيجة لنشاط   32222

متوقف.

و عين:

و  بنسعيد  مصطفى  السيد)ة( 
الفا�سي  العبد  زنقة    3 عنوانه)ا( 

املغرب  فاس   32222 بورمانة 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
بتاريخ 25 أكتوبر  222 وفي 3  زنقة 

العبد الفا�سي بورمانة - 32222 فاس 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22  بتاريخ  2  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 5396/2021.

32 I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

ALL IN ALL TRADE
إعالن متعدس القرارات

 BUSINESS CONSULT CABINE &

ASSOCIES

مكناس ، 2222 ، مكناس املغرب

ALL IN ALL TRADE «شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االأتماعي:  7 الحي 

العسكري 6 البساتين - - مكناس 

املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.46647

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في  2 سأن22  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

ينص  الذي  واحد:  رقم  قرار 

نشاط  عل7  التشطيب  مايلي:  عل7 

االستي2اس و التصدير و اضافة نشاط 
االسغالل الغابوي

الذي ينص عل7  اثنان:  قرار رقم 

حصة لفائدة ايوب   252 بيع  مايلي: 

كرم و محمد اصبان لكل واحد منهما، 

و تعيينهما مسي2ين أديدين و تحويل 

الشكل القانوني ا 7 شركة محدوسية 

املسؤولية

عل7  ينص  الذي  ثالثة:  رقم  قرار 

مايلي: تحويل املقر االأتماعي للشركة 

الشقة  س/   قرطبة   24/25 تجزئة 

اعاسة  مكناس،  الثالث  الطابق   9

صياغة القانون االسا�سي للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 5 املفر االسا�سي للشركة: 
الذي ينص عل7 مايلي: املقر االسا�سي 
للشركة : تجزئة 24/25 قرطبة س/  

الشقة 9 الطابق 3 مكناس
بند رقم 5  تسيي2 الشركة : الذي 
من  الشركة  تسي2  مايلي:  عل7  ينص 
طرف السيد ايوب كرم، سفيان كرم 

و محمد اصبان
االأتماعي  الهدف   2 رقم  بند 
للشركة : الذي ينص عل7 مايلي: هدف 
الفالحي،  االستغالل  هو  الشركة 

املتاأرة، و االشغال املختلفة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   26 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 5246.
322I

IMP SAHARA

AZED LIMITED
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

IMP SAHARA
حي موالي رشيد بلوك 4  رقم   
مكرر العيون، 72222، العيون 

املغرب
AZED LIMITED شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزئة 

الوحدة بلوك E املحل االر�سي رقم 
24 عمارة رقم 784 72222 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39229
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   32
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AZED  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.LIMITED
-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع بالنسبة للغي2 
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-توزيع البضائع 
-البيع بالجملة

-البيع بالتقسيط.
تجزئة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
رقم  االر�سي  املحل   E بلوك  الوحدة 
العيون   72222  784 عمارة رقم   24

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
2 5 حصة   : السيد حافظ عزيز 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
حصة   492  : يوسف  زاز  السيد 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عزيز  حافظ  السيد 
عملية بريستيج شقة   عمارة ج عين 

الشق 22472 الدار البيضاء املغرب.
السيد زاز يوسف عنوانه)ا( شارع 
رقم  3  املسي2ة  حي  مسعوس  ابن 

72222 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد زاز يوسف عنوانه)ا( شارع 
 72222 ابن مسعوس حي املسي2ة رقم 

العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   23 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

 222 تحت رقم 3710/2021.
323I

ELJAMHARI CONSULTING

فيْست
ْ
ن
َ
أِلكُسندري أ

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تأسيس شركة

ELJAMHARI CONSULTING
 RESIDENCE ASMAA DAR

 TOUZANI ، 2230، CASABLNCA
MAROC

فيْست شركة ذات 
ْ
ن
َ
أِلكُسندري أ

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 67، 
الطابق الثاني، شقة 3، زنقة عزيز 

بالل، املعاريف، الدار البيضاء. الدار 

البيضاء. 22372 الدار البيضاء. 
اململكة املغربية.

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524 95

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   24
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

فيْست.
ْ
ن
َ
أِلكُسندري أ

الت2ويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العقاري.

 ،67 : رقم  عنوان املقر االأتماعي 
زنقة عزيز   ،3 شقة  الثاني،  الطابق 
بالل، املعاريف، الدار البيضاء. الدار 
البيضاء.  الدار   22372 البيضاء. 

اململكة املغربية..
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد عبد هللا صبار : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
 522  : بنمسعوس  محمد  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  صبار  هللا  عبد  السيد 
مست2خوش  الت2ميدي  االمام  زنقة 
رقم 8  طنجة 92222 طنجة اململكة 

املغربية..
السيد محمد بنمسعوس عنوانه)ا( 
 38 فيال  سيتي  كولف  بوسكورة 
 27 82 بوسكورة  الخضراء  املدينة 

الدار البيضاء. اململكة املغربية..
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  صبار  هللا  عبد  السيد 
مست2خوش  الت2ميدي  االمام  زنقة 
رقم 8  طنجة 92222 طنجة اململكة 

املغربية.

السيد محمد بنمسعوس عنوانه)ا( 
 38 فيال  سيتي  كولف  بوسكورة 
 27 82 بوسكورة  الخضراء  املدينة 

الدار البيضاء. اململكة املغربية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم  82252.

324I

offisc

ROAZ BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

offisc
 rue nablouss casablanca، 62

20500، casablanca maroc
ROAZ BATIMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي 26 شارع 
مرس سلطان الشقة 3 الطابق   - 

22522 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

524825
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   32
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ROAZ : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BATIMENT
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
26 شارع  عنوان املقر االأتماعي : 
 - الطابق     3 مرس سلطان الشقة 

22522 الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد الروكي محمد : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

522 حصة   : السيد أزناك محمد 
بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  الروكي  السيد 
إقامة البسمة   عمارة 27 رقم 22 ع 

س 22222 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  محمد  أزناك  السيد 
بوليكوما عمارة   الشقة 8 بوسكورة 

52 22 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  الروكي  السيد 
إقامة البسمة   عمارة 27 رقم 22 ع 

س 22222 الدار البيضاء املغرب
عنوانه)ا(  محمد  أزناك  السيد 
بوليكوما عمارة   الشقة 8 بوسكورة 

52 22 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823474.
325I

FIDUCIAIRE L’ENTENTE

 EURO NEGOCE TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
قفل التصفية

FIDUCIAIRE L›ENTENTE
2  زنقة نهرو رقم م.ج ، 52222، 

مكناس املغرب
 EURO NEGOCE TRAVAUX
DIVERS شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي : 22 زنقة 

علي بن الغازي الزيتون مكناس - 
MEKNES 52222 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.37579
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون22  222   32 املؤرخ في 
 EURO NEGOCE TRAVAUX
املسؤولية  ذات  شركة   DIVERS
  22.222 رأسمالها  مبلغ  املحدوسة 
اإلأتماعي  مقرها  وعنوان  سرهم 
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الزيتون  الغازي  بن  علي  زنقة   22
املغرب   MEKNES  52222  - مكناس 
نتيجة الملنافسة والصعوبات املالية 
لم نتمكن من انجاز اي عملية مند 

تاسيس الشركة.
و عين:

و  الشقيفي  بنسالم  السيد)ة( 
بن  علي  سرب   22 رقم  عنوانه)ا( 
 52222 مكناس  الزيتون  الغازي 
مكناس املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
 RES وفي  نون22  222   32 بتاريخ 
 JAWHARA APP 10 AV NEHRU
 1 ETAGE V.N - 50000 MEKNES

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   23 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 429.

326I

STE EL-ATYQY CONSULTATION

KAAIB FILS TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

STE EL-ATYQY CONSULTATION
 CENTRE LALLA MIMOUNA
 SK EL ARBAA DU GHARB

 CENTRE LALLA MIMOUNA SK
 EL ARBAA DU GHARB، 14152،

SOUK LARBAA MAROC
KAAIB FILS TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي لالميمونة 
املركز سوق الثالء الغرب - 52 4  

سوق اربعاء الغرب املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27529
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    6
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 KAAIB : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.FILS TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص للحساب الغي2.
عنوان املقر االأتماعي : لالميمونة 
  4 52  - الغرب  املركز سوق الثالء 

سوق اربعاء الغرب املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد سعيد كعيب : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيد اسريس كعيب : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  كعيب  سعيد  السيد 
الغرب  لالميمونة املركز سوق اربعاء 

52 4  سوق االربعاء املغرب.
عنوانه)ا(  كعيب  اسريس  السيد 
لالميمونة املركز سوق االربعاء الغرب 

52 4  سوق االربعاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  كعيب  سعيد  السيد 
الغرب  لالميمونة املركز سوق اربعاء 

52 4  سوق االربعاء املغرب
عنوانه)ا(  كعيب  اسريس  السيد 
لالميمونة املركز سوق االربعاء الغرب 

52 4  سوق االربعاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تحت  سأن22  222   22 بتاريخ 

.727
327I

امستاذة بناني غيثة

BANG BANG & CO
عقد تسيي2 حر مصل تجاري )امشخاص 

املعنويون(
عقد تسيي2 حر مصل تجاري

BANG BANG & CO
بمقت�سى عقد موثق مؤرخ قي 29 
 BANG BANG أعطى  غشت  222 

التجاري  بالسجل  املسجل   & CO
باملحكمة التجارية بمراكش   93253
التجاري  لألصل  الحر  التسيي2  حق 
 Marrakech Gueliz, Rue الكائن ب
 Yougoslavie, N°117 - 40000
 MR لفائدة   marrakech maroc
BENAYAD Salim ملدة 3 سنة تبتدئ 
  5 و تنتهي في  غشت  222    5 من 
شهري  مبلغ  مقابل   2224 غشت 

قيمته 38.522 سرهم.
328I

مكتب الدراسات املحاسباتية والتسيي2

TADDART IRRIGATION
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الدراسات املحاسباتية 
والتسيي2

شارع محمد الخامس عمارة بنطالب 
الطابق الثاني املكتب رقم 6 ، 

22 35، أرسيف املغرب
TADDART IRRIGATION شركة 

ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي سوار 
تعاشورت أهل لغراس تاسارت - 

22 35 أرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2 89

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222     
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TADDART IRRIGATION
سراسة و   : غرض الشركة بإيجاز 
إنجاز مشاريع الري بالتنقيط - اشغال 
مختلفة او البناء - التجارة - االشغال 

 - التصدير  و  االستي2اس   - الغابوية 
النقل الدو ي للبضائع .

سوار   : االأتماعي  املقر  عنوان 
 - تاسارت  لغراس  أهل  تعاشورت 

22 35 أرسيف املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   522  : السيد إلياس هليل 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  هليل  إلياس  السيد 
أرسيف   75 رقم  الوحدة  تجزئة 

22 35 أرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  هليل  إلياس  السيد 
أرسيف   75 رقم  الوحدة  تجزئة 

22 35 أرسيف املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ  2 سأن22 

 222 تحت رقم 1206/2021.
329I

FIDUCIAIRE AMALOU

PARA DAKIR
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

FIDUCIAIRE AMALOU
 HAY JAMILA 3 RUE 6 N 50

 C/J 1ér ETAGE ، 20400،
CASABLANCA MAROC

PARA DAKIR شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 
البساتين اقامة بدر الرقم 6 - 
29642 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5 2529
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر  أكتوبر  222  في  2  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدوسة 
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رأسمالها  مبلغ   PARA DAKIR
مقرها  وعنوان  سرهم    22.222
اقامة  البساتين  شارع  اإلأتماعي 
الدارالبيضاء   29642  -  6 بدر الرقم 
املغرب نتيجة ل : - عدم وأوس ائتمان 

املورس
- رأس املال غي2 كافي.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدس  و 
البساتين اقامة بدر الرقم 6 - 29642 

الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة( حجاج سكي2 و عنوانه)ا( 
تيط   24 الرقم  السالم  زين  تجزئة 
املغرب  الدارالبيضاء   29642 مليل 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823253.
3 2I

MOHAMED SAFRIOUI

MAGIC TRADE MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،
CASABLANCA MAROC

 MAGIC TRADE MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
 URE  2 وعنوان مقرها اإلأتماعي
IBNOU RIFAU - 20000 الدار 

البيضاء اململكة املغربية.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم  نون22  222    5 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  سرهم»    . 22.222»
  .222.222» إ 7  سرهم»    22.222»

سرهم» عن طريق : إسماج احتياطي أو 
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 74 823.
3  I

FIDUNEWS SARL A.U

ALI D›OR
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUNEWS SARL A.U
 BD BAHMAD N°10 BELVEDERE

 CASABLANCA 220 ، 20300،
CASABLANCA MAROC

ALI D›OR شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي رياض 
السالم   رقم 224 الطابق امر�سي - 

22652 املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2525 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 يونيو   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ALI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.D’OR
مؤسسة   : غرض الشركة بإيجاز 

للتدليك الطبي وعالأات التجميل.
سبا ، حمام..

رياض   : االأتماعي  املقر  عنوان 
224 الطابق امر�سي -  السالم   رقم 

22652 املحمدية املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : لطفي  كريمة  السيدة 
حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لطفي  كريمة  السيدة 
حي لال مريم بلوك A رقم 28  3222  

بن سليمان املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  لطفي  كريمة  السيدة 
حي لال مريم بلوك A رقم 28  3222  

بن سليمان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 28 يناير 

2222 تحت رقم 184/2020.
3 2I

الشتيوي اسريس

Sté JISHIMMARO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

الشتيوي اسريس
حي املسي2ة الخضراء م/أ زنقة/22 
رقم /4  ، 52 92، القصر الكبي2 

املغرب
Sté JISHIMMARO SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزئة 
واسي املخازن رقم 222 - 52 92 

القصر الكبي2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3 93
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   22
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Sté  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JISHIMMARO SARL
سراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتركيب أنظمة الري والزراعة
أعمال البناء.

تجزئة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
 92 52  -  222 رقم  املخازن  واسي 

القصر الكبي2 املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة: 2.222 2.  

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد زكرياء هاشيم : 525 حصة 

بقيمة 222.  سرهم للحصة .
 525  : هاشيم  سلمى  السيدة 

حصة بقيمة 222.  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  هاشيم  زكرياء  السيد 
 222 رقم  املخازن  واسي  تجزئة 

52 92 القصر الكبي2 املغرب.
عنوانه)ا(  هاشيم  سلمى  السيدة 
 222 رقم  املخازن  واسي  تجزئة 

52 92 القصر الكبي2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  هاشيم  زكرياء  السيد 
 222 رقم  املخازن  واسي  تجزئة 

52 92 القصر الكبي2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  الكبي2  بالقصر  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 799.
3 3I

NEKOR INGENIERIE

NEKOR INGENIERIE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

NEKOR INGENIERIE
45  شارع محمد الخامس الطابق 
 Tanger ،92222 ، 28 الرابع شقة

Maroc
NEKOR INGENIERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي 29 حي 

عمر ابن العاص الطابق 3 رقم 26 
طنجة - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 223 7



24957 الجريدة الرسميةعدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   29
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NEKOR INGENIERIE
غرض الشركة بإيجاز : الدراسات 

الفنية في البناء والهندسة املدنية.
حي   29  : االأتماعي  املقر  عنوان 
 26 رقم   3 عمر ابن العاص الطابق 

طنجة - 92222 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد غربوز عمر الفاروق : 522 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
حصة   522  : السيد حسين علي 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الفاروق  عمر  غربوز  السيد 
فرنسا   95 32 فرنسا  عنوانه)ا( 

فرنسا.
عنوانه)ا(  علي  حسين  السيد 

فرنسا 27222 فرنسا فرنسا.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  علي  حسين  السيد 

فرنسا 27222 فرنسا فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22  بتاريخ  2  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 248473.
3 4I

fiding sarl

HARATI ALUMINIUM حرثي 
الومينيوم

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
حل شركة

fiding sarl
 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC
HARATI ALUMINIUM حرثي 

الومينيوم شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي 493, سيور 
السالم الرياض 2 - 52222 مكناس 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2527 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر  أكتوبر  222    8 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدوسة 
حرثي   HARATI ALUMINIUM
  22.222 رأسمالها  مبلغ  الومينيوم 
سرهم وعنوان مقرها اإلأتماعي 493, 
 52222  -  2 الرياض  السالم  سيور 

مكناس املغرب نتيجة ل : املنافسة.
و حدس مقر التصفية ب 493, سيور 
 52222 املغرب   2 الرياض  السالم 

مكناس املغرب. 
و عين:

و  حرثي  الحسين  السيد)ة( 
عنوانه)ا( 493, سيور السالم الرياض 
كمصفي  املغرب  مكناس   52222  2

)ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 ,493  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

سيور السالم الرياض 2
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   23 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 2 4.

3 5I

NERYOU SARL

PALOMA GOLDEN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

NERYOU SARL
 Technopark Tanger Etage 1

N°T104 ، 90000، طنجة املغرب
بالوما كولدن شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي حومة 
املوأهدين البقاش بلوت 3 9 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2 64 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  شتن22  222   22
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة  الشركة:  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
بالوما   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

كولدن.
مقشدة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عصرية.
حومة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
 9 3 بلوت  البقاش  املوأهدين 
التي  املدة  املغرب  طنجة   92222
تأسست من أألها الشركة : 99 سنة 

.
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  أحمد  ساوس  السيد 
طنجة   4 رقم   62 شارع   5 سواني 

املغرب.
السيد ساوس بالل عنوانه)ا( سواني 
طنجة   92224 رقم   62 شارع   5

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  أحمد  ساوس  السيد 
 92222  4 رقم   62 شارع   5 سواني 

طنجة املغرب
السيد ساوس بالل عنوانه)ا( سواني 
طنجة   92222  4 رقم   62 شارع   5

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم -.

3 6I

STE SUD EST GESTION SARL

STE ISALNAJI
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تحويل املقر االأتماعي للشركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 26 العمارة 99 شارع موالي 

علي الشريف ، 52222، الرشيدية 
املغرب

STE ISALNAJI شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 4 
القرية النموذأية - 52622 تنجداس 

املغرب.
تحويل املقر االأتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22  /833 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل  ماي  222    2 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
 52622  - القرية النموذأية   4 «رقم 
ال22اني  «قصر  إ 7  املغرب»  تنجداس 
 52222  - قصر ايت مسعوس مدغرة 

الرشيدية املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 28 يونيو 

 222 تحت رقم 273/2021.
3 7I

STE SUD EST GESTION SARL

STE ISALNAJI
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 26 العمارة 99 شارع موالي 

علي الشريف ، 52222، الرشيدية 
املغرب

STE ISALNAJI شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي قصر 
ال22اني قصر ايت مسعوس مدغرة - 

52222 الراشيدية املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22  /833 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  ماي  222    2 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
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)ة( حسن اغشوي  تفويت السيد 
  22 أصل  من  اأتماعية  حصة   5
محمد  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

الهرسوم بتاريخ 2  ماي  222.
لحسن اسرسار  )ة(  تفويت السيد 
  22 حصة اأتماعية من أصل   65
محمد  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

الهرسوم بتاريخ 2  ماي  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 28 يونيو 

 222 تحت رقم 273/2021.
3 8I

STE SUD EST GESTION SARL

STE ISALNAJI
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تعيين مسي2 أديد للشركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 26 العمارة 99 شارع موالي 

علي الشريف ، 52222، الرشيدية 
املغرب

STE ISALNAJI شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي قصر 
ال22اني قصرايت مسعوس مدغرة - 

52222 الراشيدية املغرب.
تعيين مسي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22  /833 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم  ماي  222    2 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  أديد  مسي2 

الهرسوم محمد كمسي2 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 28 يونيو 

 222 تحت رقم 273/2021.
3 9I

STE FIDUCONFIANCE

ERJATI SUD
إعالن متعدس القرارات

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

ERJATI SUD «شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االأتماعي: تعاونية 

املتوكلة بئ2 طم طم صفرو - 222 3 
صفرو املغرب .

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

3223 صفرو .
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 غشت  222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 
ارأاتي  السيد  تخلي  عل7  املواقفة 
املصطفى عل7 522 حصة اأتماعية 
يوسف  ارأاتي  السيد  لقائدة 
بمقت�سى عقد التخلي املوقع بتاريخ 

12/08/2021
قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
املسؤولية محدوسة  من شركة ذات 
محدوسة  املسؤولية  ذات  شركة  ا 7 

بشريك وحيد 
قرار رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 
مسي2  يوسف  ارأاتي  السيد  تعيين 

ثاني للشركة 
قرار رقم 4: الذي ينص عل7 مايلي: 
االسا�سي  القانون  صياغة  اعاسة 

للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل7  ينص  الذي  و7:   6 رقم  بند 
السيد  تخلي  عل7  املواقفة  مايلي: 
حصة   522 عل7  املصطفى  ارأاتي 
ارأاتي  السيد  لقائدة  اأتماعية 
يوسف بمقت�سى عقد التخلي املوقع 

بتاريخ 12/08/2021
بند رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
املسؤولية محدوسة  من شركة ذات 
محدوسة  املسؤولية  ذات  شركة  ا 7 

بشريك وحيد 
عل7  ينص  الذي   : 6 رقم  بند 
يوسف  ارأاتي  السيد  تعيين  مايلي: 

مسي2 ثاني للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   26 االبتدائية بصفرو بتاريخ 

 222 تحت رقم 424/2021.
322I

محمد سحماني

STE SLTP
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

محمد سحماني
65، شارع عالل بن عبد هللا ، 
33322، اوطاط الحاج املغرب

STE SLTP شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي سوار 
املالحة الغربية تيساف أوطاط 
الحاج - 33322 أوطاط الحاج 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2233
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  غشت  222   29
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SLTP
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الغرس والتجهيز الهيدروفالحي.
سوار   : االأتماعي  املقر  عنوان 
املالحة الغربية تيساف أوطاط الحاج 

- 33322 أوطاط الحاج املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 522  : شرع  أيت  أحمد  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
 522  : اسليماني  لكبي2  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أحمد أيت شرع عنوانه)ا( 
عين حروسة   -   25 رقم  حي اممل   

2 288 املحمدية املغرب.

السيد لكبي2 اسليماني عنوانه)ا( 

 33322 سوار املالحة الغربية تيساف 

أوطاط الحاج املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد لكبي2 اسليماني عنوانه)ا( 

 33322 سوار املالحة الغربية تيساف 

أوطاط الحاج املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر    3 االبتدائية ببوملان بتاريخ 

 222 تحت رقم 333/2021.

32 I

STE FIDUCIAIRE FOUAD

 ETABLISSEMENT IBN AL
BANNAE PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE FOUAD

شارع املسي2ة عمارة ماأد شقة رقم 

23 تيفلت ، 5422 ، تيفلت املغرب

 ETABLISSEMENT IBN AL

BANNAE PRIVE شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزءة 

خولة عين عتيق تمارة صخي2ات - 

5422  تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 34573

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222    4

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ETABLISSEMENT IBN AL

.BANNAE PRIVE
معاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التقاعد او رءيس املؤسسة للتعليم 

الخصو�سي لجميع املستويات..
تجزءة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
 - صخي2ات  تمارة  عتيق  عين  خولة 

5422  تمارة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : الزراس  حسان  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة  
  222  : الزراس  حسان  السيد 

بقيمة 22  سرهم.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الزراس  حسان  السيد 
3 شارع عمر ابن الخطاب  48 عمارة 
اكدال الرباط 2222  الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  الزراس  حسان  السيد 
3 شارع عمر ابن الخطاب  48 عمارة 
اكدال الرباط 2222  الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   23 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

 222 تحت رقم 39 2.

322I

 STE MAROCAINE DES TECHNIQUES

COPTABLES

PRACE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

 STE MAROCAINE DES
TECHNIQUES COPTABLES

 BOUCHENTOUF RUE 30 N°
 38 ، 20500، CASABLANCA

MAROC
PRACE شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 2  زنقة 
ص22ي بوأمعة الطابق امول شقة 

رقم 6 - 2  22 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
522693

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  شتن22  222   29
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRACE
أعمال   •  : غرض الشركة بإيجاز 

البناء وأميع الحرف.
أعمال  أميع  تنفيذ  أو  إنجاز   •
وأميع   ، املدنية  الهندسة  أو  البناء 
 ، اإلنشائية  وامعمال   ، املهن 
وامشغال العامة ، والدرفلة ، بالنيابة 

عنها أو نيابة عن أطراف ثالثة..
زنقة    2  : عنوان املقر االأتماعي 
شقة  امول  الطابق  بوأمعة  ص22ي 
رقم 6 - 2  22 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
522 حصة   : السيد فتحي محمد 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
حصة   522  : السيد بحار أسامة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  فتحي  السيد 
العنت2ية   زنقة أبل العيا�سي رقم 8  

ح م 22572 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  أسامة  بحار  السيد 
سرج  الريفي  عمر  الحاج  شارع    43
 22 22 8 بن اأدية  2 طابق2 شقة 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  فتحي  السيد 
رقم  العيا�سي  أبل  زنقة  العنت2ية   
8  ح م 22572 الدار البيضاء املغرب
عنوانه)ا(  أسامة  بحار  السيد 
سرج  الريفي  عمر  الحاج  شارع    43
 22 22 8 بن اأدية  2 طابق2 شقة 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  7 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 522658.
323I

مستامنة شامة

TRANSPORT TEMBOX
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسي2ة رقم 42  الطابق االول 

الناظور شارع املسي2ة رقم 42  
الطابق االول الناظور، 62222، 

الناظور املغرب
TRANSPORT TEMBOX شركة 

ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي حي 
الصناعي سلوان الناظور - 62222 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23 47

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   22
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANSPORT TEMBOX
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  الوطني  الغي2  لحساب  البضائع 

الدو ي

كراء االليات
التصدير و االستي2اس.

حي   : االأتماعي  املقر  عنوان 
 62222  - الناظور  سلوان  الصناعي 

الناظور املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : نجيب  شعابي  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
  22222  : السيد شعابي نجيب 

بقيمة 22  سرهم.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  نجيب  شعابي  السيد 
بوعرك  بوك49  مسعوس  سكتور 

الناظور 62222 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  نجيب  شعابي  السيد 
بوعرك   49 بلوك  مسعوس  سكتور 

الناظور 62222 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

أكتوبر  222 تحت رقم 4282.
324I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدوسة

MFC CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

شارع العركوب رقم  7724-2 
صندوق ال22يد رقم 46 ، 73222، 

الداخلة املغرب
MFC CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي حي القسم 

  شارع عقبة ابن نافع رقم 22 - 
73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 9827
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MFC  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. CONSULTING

أميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لجميع  االستشارية  الخدمات 

عملها  مجال  كان  مهما  الشركات 

وامفراس وأي هيئة عامة أو شبه عامة 

مهما كان هيكلها القانوني.

حي   : االأتماعي  املقر  عنوان 

شارع عقبة ابن نافع رقم  القسم   

22 - 73222 الداخلة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 922  : العينين  السيد الكبي2 ماء 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

  22  : العينين  السيدة حانا ماء 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

العينين  ماء  الكبي2  السيد 
رقم  الدهب  واسي  زنقة  عنوانه)ا( 

1/204 73222 الداخلة املغرب.

العينين  ماء  حانا  السيدة 

واسي  زنقة  املطار  حي  عنوانه)ا( 

الدهب رقم 1/204 73222 الداخلة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

العينين  ماء  الكبي2  السيد 
رقم  الدهب  واسي  زنقة  عنوانه)ا( 

1/204 73222 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  9 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

نون22  222 تحت رقم 845 .

325I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

V2M INFORMATIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

قفل التصفية

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT

COMPT SARL A.U

5  زنقة أمال الدين امفغاني 

الطابق الرابع شقة رقم   وأدة. ، 

62222، وأدة املغرب

V2M INFORMATIQUE شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي : زنقة 

تايرت تجزئة عبد املومن رقم 6 

وأدة - 62222 وأدة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.22227

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 22 أكتوبر  222 تقرر حل 

V2M INFORMATIQUE شركة ذات 

رأسمالها  مبلغ  املحدوسة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  سرهم    22.222

عبد  تجزئة  تايرت  زنقة  اإلأتماعي 

62222 وأدة   - 6 وأدة  املومن رقم 

املغرب نتيجة لنتيجة لزياسة خسائر 

الشركة وعجزها عن االستمرار.....

و عين:

و  حامدي  محمد  السيد)ة( 

السالم  االقامة   262 عنوانه)ا( 

املغرب  وأدة   62222 العرائش 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 

بتاريخ 24 نون22  222 وفي زنقة تايرت 

 - وأدة   6 رقم  املومن  عبد  تجزئة 

62222 وأدة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22    7 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

 222 تحت رقم  396.

326I

CABINET RSF SARL

ABBOU EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

CABINET RSF SARL
 RESIDENCE EL YOSR, AV DES

 FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES ،
30000، FES MAROC

ABBOU EVENTS شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي سوار اوالس 
بوعبيد الكواز أماعة والس الطيب 
احواز فاس - 32222 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58849
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2222 يونيو   27 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
الرحمان  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
عبو 252 حصة اأتماعية من أصل 
252 حصة لفائدة السيد )ة( محمد 

عبو بتاريخ 27 يونيو 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن22   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 2378/2020.
327I

expert comptable

 SPARKLE CLEANING
SERVICE s.a.r.l

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تأسيس شركة

expert comptable
nador ، 62000، nador maroc

 SPARKLE CLEANING SERVICE
s.a.r.l شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي حي لعري 

الشيخ - زنقة زرهون - رقم 4 - 
62222 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 2
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   28

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SPARKLE CLEANING SERVICE

.s.a.r.l

أشغال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

التنظيف متنوعة..

حي   : االأتماعي  املقر  عنوان 

لعري الشيخ - زنقة زرهون - رقم 4 - 

62222 الناظور املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 32.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

فوناس  الوسوس  عبد  السيد 

عنوانه)ا( ثكنة ق س أوالس عي�سى بني 

أنصار 62222 الناظور املغرب.

املسعوسي  مصطفى  السيد 

عنوانه)ا( حي عبد املومن بني أنصار 

62222 الناظور املغرب .

السيدة نبيلة زريوح عنوانه)ا( حي 

النهضة شارع تطوان رقم 26  سلوان 

الناظور 62222 الناظور املغرب.

السيدة نور الهدى زلوكي عنوانه)ا( 

تعاونية فتح اركمان الناظور 62222 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

فوناس  الوسوس  عبد  السيد 

عنوانه)ا( ثكنة ق س أوالس عي�سى بني 

أنصار 62222 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   22 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

 222 تحت رقم 4447.

328I
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مستامنة شامة

WEST PARTS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

رفع رأسمال الشركة

مستامنة شامة
شارع املسي2ة رقم 42  الطابق االول 

الناظور شارع املسي2ة رقم 42  
الطابق االول الناظور، 62222، 

الناظور املغرب
WEST PARTS شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي بلوك 

الذهب رقو 22 ل 42 لعري الشيخ 
الناظور - 62222 الناظور املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22 5 
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم  نون22  222   29 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«422.222 سرهم» أي من «22.222  
عن  سرهم»   522.222» إ 7  سرهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22    9 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

 222 تحت رقم 4437.
329I

مستامنة شامة

WEST PARTS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تعيين مسي2 أديد للشركة

مستامنة شامة
الطابق    42 رقم  املسي2ة  شارع 
االول الناظور شارع املسي2ة رقم 42  
 ،62222 الناظور،  االول  الطابق 

الناظور املغرب
ذات  شركة   WEST PARTS

املسؤولية املحدوسة
بلوك  اإلأتماعي  مقرها  وعنوان 
لعري الشيخ   42 ل   22 الذهب رقم 

الناظور - 62222 الناظور املغرب.
تعيين مسي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22 5 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين  نون22  222   29 املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  أديد  مسي2 

املهاأر وليد كمسي2 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22    9 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

 222 تحت رقم 4437.

332I

COMPTE A JOUR

MS MJIDOX
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173 OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR
MAROC

MS MJIDOX شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 
الجيش امللكي رقم 4 4 الطابق 
االول - 62222 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23225
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    9
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MJIDOX
تصديي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواس التجميل.
شارع   : االأتماعي  املقر  عنوان 
الجيش امللكي رقم 4 4 الطابق االول 

- 62222 الناظور املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 : املجيد  عبد  املسعوسي  السيد 
522 حصة بقيمة 22  سرهم للحصة 
 522  : انسة  املسعوسي  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املجيد  عبد  املسعوسي  السيد 
عنوانه)ا( ظهر املحلة تجزئة السعاسة 
وأدة   22232    5 رقم   9 او  زنقة 

املغرب.
انسة  املسعوسي  السيدة 
عنوانه)ا( ظهر املحلة تجزئة السعاسة 
وأدة   22232    5 رقم   9 او  زنقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
املجيد  عبد  املسعوسي  السيد 
عنوانه)ا( ظهر املحلة تجزئة السعاسة 
وأدة   22232    5 رقم   9 او  زنقة 

املغرب
انسة  املسعوسي  السيدة 
عنوانه)ا( ظهر املحلة تجزئة السعاسة 
وأدة   22232    5 رقم   9 او  زنقة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   26 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

 222 تحت رقم 4489.
33 I

CECOGEL / SARL

NOR ESE TRNS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

قفل التصفية

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
NOR ESE TRNS شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي : وأدة، 

حي القدس اقامة الخي2 الطابق 
الثاني الشقة رقم 24. وأدة، حي 
القدس اقامة الخي2 الطابق الثاني 

الشقة رقم 24. 62222 وأدة 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3763 
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر  نون22  222  في  2  املؤرخ 
ذات  شركة   NOR ESE TRNS حل 
رأسمالها  مبلغ  املحدوسة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  سرهم    22.222
القدس  حي  وأدة،  اإلأتماعي 
الشقة  الثاني  الطابق  الخي2  اقامة 
اقامة  القدس  حي  وأدة،   .24 رقم 
 .24 الخي2 الطابق الثاني الشقة رقم 
لعدم  نتيجة  املغرب  وأدة   62222

استمرارية املشروع.
و عين:

و  طالب  بغداسي  السيد)ة( 
زنقة  النصر  حي  وأدة،  عنوانه)ا( 
تبوك 62222 وأدة املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
وفي وأدة،  أكتوبر  222   25 بتاريخ 
حي القدس اقامة الخي2 الطابق الثاني 
وأدة   62222  -  .24 رقم  الشقة 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   26 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

 222 تحت رقم 4257.

332I

مستامنة شامة

GREEN PLACE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسي2ة رقم 42  الطابق االول 

الناظور شارع املسي2ة رقم 42  
الطابق االول الناظور، 62222، 

الناظور املغرب
GREEN PLACE شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 
املسي2ة رقم 42  الطابق االول 

الناظور - 62222 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
23223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   25
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GREEN PLACE
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري
بيع القطع االرضية و تجزئة

اشغال مختلفة .
شارع   : االأتماعي  املقر  عنوان 
االول  الطابق    42 رقم  املسي2ة 

الناظور - 62222 الناظور املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 522  : الحمداوي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيد مزوار بنعي�سى : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
السيد الحمداوي محمد : 52222 

بقيمة 22  سرهم.
 52222  : بنعي�سى  مزوار  السيد 

بقيمة 22  سرهم.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
محمد  الحمداوي  السيد 
عنوانه)ا( حي الفطواكي زنقة ازير رقم 

22 الناظور 62222 الناظور املغرب.
عنوانه)ا(  بنعي�سى  مزوار  السيد 
الناظور   92 بقعة   38 حي املطار ايلو 

62222 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
محمد  الحمداوي  السيد 
عنوانه)ا( حي الفطواكي زنقة ازير رقم 

22 الناظور 62222 الناظور املغرب
عنوانه)ا(  بنعي�سى  مزوار  السيد 
الناظور   92 بقة   38 ايلو  املطار  حي 

62222 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   32 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

 222 تحت رقم 2 45.
333I

MAITRE HICHAM ABALI

جنان الريحان
عقد تسيي2 حر مصل تجاري )امشخاص 

الطبيعيون(
عقد تسيي2 حر مصل تجاري

أنان الريحان
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
السيد)ة(  أعطى  نون22  222   22
للبطاقة  )ة(  فتيحة البصري الحامل 
املسجل   E289658 رقم  الوطنية 
باملحكمة   94422 التجاري  بالسجل 
التجارية بمراكش حق التسيي2 الحر 
لألصل التجاري الكائن ب تاسلطانت 
 42222  - الوساية  الكواسم  سوار 
مراكش املغرب للسيد)ة( االسد علي 
رقم  الوطنية  للبطاقة  )ة(  الحامل 
تبتدئ  سنة    2 ملدة    24982965
في  2  تنتهي  و   2222 يناير  من  2 
شهري  مبلغ  مقابل   2223 يناير 

7.222  سرهم.
334I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE SOFALCOM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

قفل التصفية

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة سمي2ة تاونات 
34222 املغرب تاونات، 34222، 

تاونات املغرب
STE SOFALCOM SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي : حي 

البساتين غفساي تاونات - 34222 
تاونات املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.78 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 27 أكتوبر  222 تقرر حل 
شركة   STE SOFALCOM SARL

مبلغ  املحدوسة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  سرهم   32.222 رأسمالها 
البساتين  حي  اإلأتماعي  مقرها 
تاونات   34222  - تاونات  غفساي 
املغرب نتيجة لغياب رقم املعامالت 

في السنوات االخي2ة .
و عين:

السيد)ة( محمد مصطفى املرابط 
 34222 غفساي تاونات  و عنوانه)ا( 

تاونات املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
حي  وفي  أكتوبر  222   27 بتاريخ 
 34222  - تاونات  غفساي  البساتين 

تاونات املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   32 بتاريخ  بتاونات  االبتدائية 

 222 تحت رقم 120/2021.
335I

املركز املراك�سي لإلرشاس

2E INVEST
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

املركز املراك�سي لإلرشاس
شقة رقم ٩ مدخل أ عمارة أنس 

ماأوريل شارع موالي عبد هللا ، 2، 
مراكش املغرب

2E INVEST شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االأتماعي زاوية 
شارع الحسن الثاني و شارع مويتانيا 

رقم 45 - 42222 مراكش .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.  79  

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 27 أكتوبر  222 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من «شركة 
ذات مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
«شركة ذات املسؤولية  إ 7  الوحيد» 

املحدوسة».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 3 322 .
336I

مكتب املحاسبة الصالحي

 SOCIETE BOUZOUINA
TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنورة عمارة اليعقوبي 
الطابق الثالث الشقة رقم 6 وأدة ، 

62222، وأدة ااملغرب
 SOCIETE BOUZOUINA TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي زنقة 

السعديين رقم 3 - 62222 وأدة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38427

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  يوليوز  222    3
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.SOCIETE BOUZOUINA TRANS

:  /نقل  بإيجاز  الشركة  غرض 
البضائع لفائدة الغي2.

2/النقل الوطني والدو ي للبضائع.
ونقل  التنقل  خدمات  أميع   /3

اممتعة الغي2 املصحوبة..
زنقة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
وأدة   62222  -  3 رقم  السعديين 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

22.222,22  سرهم، مقسم كالتا ي:
 522  : بوزوينة  سفيان  السيد 
حصة بقيمة 22,22  سرهم للحصة .
السيدة سنيا بوزوينة : 522 حصة 

بقيمة 22,22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  بوزوينة  سنيا  السيدة 
 62222 الفوقاني  بوطيب  اوالس  حي 

الناظور املغرب.
السيد سفيان بوزوينة عنوانه)ا( 
شارع الدرفوفي زنقة املحيط الهاسي 
وأدة   62222  46 رقم  تجزئةبندرة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد سفيان بوزوينة عنوانه)ا( 
شارع الدرفوفي زنقة املحيط الهاسي 
وأدة   62222 رقم46  تجزئةبندرة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   25 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

 222 تحت رقم 4242.

337I

ACDEN

AZERYS
إعالن متعدس القرارات

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
20380، CASABLANCA MAROC

AZERYS «شركة املساهمة»
وعنوان مقرها االأتماعي: املنطقة 
الصناعية MEDZ الجرف االصفر 

تجزئة 32 أماعة موالي عبد هللا - - 
الجديدة املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 8827
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 8  أكتوبر  222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل7  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
من  الرئي�سي  املقر  تحويل  مايلي: 
 2 7  ، اقامة الفتح   ، الدار البيضاء 
الطابق   ، امتداس إبراهيم الروساني   ،
امول ، رقم 3 ، إ 7 املنطقة الصناعية 
MEDZ ، الجرف امصفر ، تجزئة 32 

، أماعة موالي عبد هللا ، الجديدة.
قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 

تعديل القانون االسا�سي

قرار رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 

اعاسة صياغة القانون االسا�سي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل7  ينص  الذي   :4 رقم  بند 

املقر الرئي�سي يقع في املنطقة  مايلي: 

االصفر  الجرف   MEDZ الصناعية 

هللا  عبد  موالي  أماعة   32 تجزئة 

الجديدة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   29 االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

 222 تحت رقم 92 27.

338I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

AUTO ECOLE HANANE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

AUTO ECOLE HANANE شركة 

ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي الطابق 

االر�سي سوار العرب تكمي بوبكر 

الدراركة اكاسبر - 82222 أكاسير 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

497  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    2

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AUTO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ECOLE HANANE
مؤسسة   : غرض الشركة بإيجاز 

تعليم السياقة.
الطابق   : االأتماعي  املقر  عنوان 
بوبكر  تكمي  العرب  سوار  االر�سي 
أكاسير   82222  - اكاسبر  الدراركة 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : بنعمر  حنان  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بنعمر  حنان  السيدة 
سوار اكي اكيو الدراركة اكاسير 82222 

أكاسير املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  بنعمر  حنان  السيدة 
سوار اكي اكيو الدراركة اكاسير 82222 

أكاسير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22  بتاريخ  2  باكاسير  التجارية 

 222 تحت رقم 27499 .
339I

مكتب املحاسبة الصالحي

 SOCIETE DAHBI DES
TRAVAUX AGRICOLES

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
توسيع نشاط الشركة 

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنورة عمارة اليعقوبي 
الطابق الثالث الشقة رقم 6 وأدة ، 

62222، وأدة ااملغرب
 SOCIETE DAHBI DES TRAVAUX
AGRICOLES شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة
وعنوان مقرها االأتماعي شارع 

محمد بن مدني تجزئة سيدي زيان 
رقم 579 - 62222 وأدة املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32559

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في  2 نون22  222 تمت إضافة 
إ 7 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :
اسوات  أميع  وشراء   /بيع 

وتجهيزات املكاتب.
2/ بيع وشراء اسوات ومواس البناء 

والكهرباء والت2صيص .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون22   26 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

 222 تحت رقم 4266.

342I

ISDM CONSULTING

 PRO IMMO
DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
 PRO IMMO DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي حي القدس 

تجزئة الراحة رقم 464 الشقة 
2 الطابق الثاني العيون - 72222 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39 9 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  سأن22  222   22
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PRO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMMO DEVELOPPEMENT
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
حي   : االأتماعي  املقر  عنوان 
 464 رقم  الراحة  تجزئة  القدس 
 - العيون  الثاني  الطابق   2 الشقة 

72222 العيون املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
الحضراتي  املجيد  عبد  السيد 
سرهم    22 بقيمة  حصة    .222  :

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحضراتي  املجيد  عبد  السيد 
شارع اوالس سعيد بئ2   39 عنوانه)ا( 
  2222 الرباط  السوي�سي  قاسم 

الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الحضراتي  املجيد  عبد  السيد 
شارع اوالس سعيد بئ2   39 عنوانه)ا( 
  2222 الرباط  السوي�سي  قاسم 

الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   22 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

 222 تحت رقم 3698/2021.
34 I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE M D SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة سمي2ة تاونات 
34222 املغرب تاونات، 34222، 

تاونات املغرب
STE M D SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي بني وليد 

املركز تاونات - 34222 تاونات 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 359

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  غشت  222   24 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

مريم الدنداني  )ة(  تفويت السيد 

أصل  من  اأتماعية  حصة   252

فؤاس  )ة(  حصة لفائدة السيد   252

الدحموني بتاريخ 24 غشت  222.

الدحموني  )ة(  السيد  تفويت 

من  اأتماعية  حصة   522 توفيق 

)ة(  حصة لفائدة السيد   522 أصل 

غشت   24 بتاريخ  الكرضة  هشام 

.222 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

نون22   24 بتاريخ  بتاونات  االبتدائية 

 222 تحت رقم 3 6.

342I

TIJANI PRESTATION DE SERVICES

مكادة سانتر
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تعيين مسي2 أديد للشركة

MAKKADA CENTER

 LOCAL 23 RDC GALERIE

 ANZARAN RUE HAFID IBN

 ABDELBAR N°127 TANGER،

90000، Tanger Maroc

مكاسة سانت2 شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي املحل 

23 الطابق االر�سي قيسارية انزران 

شارع حفيظ ابن عبد البار رقم 27  

- 92222 طنجة املغرب.

تعيين مسي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32983

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين  أبريل  222   28 املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  أديد  مسي2 

كمسي2  محسن  التيجاني  بولعيش 

وحيد

تبعا إلقالة مسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 242246.

343I

املركز املراك�سي لإلرشاس

2EINVEST
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

املركز املراك�سي لإلرشاس
شقة رقم ٩ مدخل أ عمارة أنس 

ماأوريل شارع موالي عبد هللا ، 2، 
مراكش املغرب

2EINVEST شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي زاوية شارع 
الحسن الثاني و شارع مويتانيا رقم 

45 - 42222 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.  79  

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  أكتوبر  222   27 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
الغرام  عزيز  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اأتماعية  حصة   522
222.  حصة لفائدة السيد )ة( عبد 
أكتوبر   27 بتاريخ  الصباني  السالم 

.222 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن22   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 3 322 .

344I

املركز املراك�سي لإلرشاس

MEDIA IMMO AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

رفع رأسمال الشركة

املركز املراك�سي لإلرشاس
شقة رقم ٩ مدخل أ عمارة أنس 

ماأوريل شارع موالي عبد هللا ، 2، 
مراكش املغرب

MEDIA IMMO AUTO شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 52 
عمارة 4  عملية إسن بارك أكدال - 

42222 مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23749

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم  شتن22  222   27 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  سرهم»    52.833,67»
  62.833,67» إ 7  سرهم»    2.222»
سرهم» عن طريق : إسماج احتياطي أو 

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   32 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32279 .

345I

TIJANI PRESTATION DE SERVICES

التيجاني بريسطاسيون دو 
سيرفيس

إعالن متعدس القرارات

 TIJANI PRESTATION DE
SERVICES

 RUE URUGUAY RDC 7
MAGASIN 24 ، 90000، طنجة 

املغرب
التيجاني بريسطاسيون سو سي2فيس 

«شركة ذات املسؤولية املحدوسة 
ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االأتماعي: 7 شارع 
اروغواي الطابق االر�سي املحل 24 - 

92222 طنجة املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 22227

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 26 أكتوبر  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 

تفويت حصص 
قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 

تحويل املقر االأنماعي للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة 
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 
التيجاني  بولعيش  محسن  السيد 
السيد  لصالح  حصة   522 يوفت 

حمزة بولعيش التيجاني
بند رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 
ا 7  للشركة  االأنماعي  املقر  تحويل 
اروغواي  شارع   7 التا ي;  العنوان 

الطابق االر�سي املحل 24 طنجة
بند رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 
ا 7  القانوني للشركة  تحويل الشكل 
شركة ذات املسؤولية املحدوسة ذات 
الشريك الوحيد,وتجديد بنوس عقدها 

التاسي�سي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   32 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 248396.
346I

DCAP

WeACT
إعالن متعدس القرارات

DCAP
 Angle Bd Omar Khayam et Rue

 Al Banafsaj, Bat B, Appt N°4,
 Etg 1, Beausejour ، 20200،

CASABLANCA MAROC
WeACT «شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االأتماعي: زنقة 

البخاري، إقامة 53 إ 7 55, رقم 2, 
الطابق 2 املعارف - - الدار البيضاء 

املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.42742 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 28 نون22  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 
استقالة السيد يوسف الطاهري من 

منصبه كمسي2 الشركة
قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 
عبد  السيد   : أديد  مسي2  تعيين 
مغربية،  أنسية  رشيدي،  الرحيم 

بالدار  أبريل  97     9 مزساس بتاريخ 
 ، البيضاء  بالدار  القاطن  البيضاء، 
مجموعة سجلماسة 2، عمارة 8 رقم 
الحامل لبطاقة  سيدي مومن،   ، 2
BH2 3536 التعريف الوطنية رقم

قرار رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 
اعتماس النظام امسا�سي أديد

عل7  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
مايلي: إبراء ذمة املسي2 السيد يوسف 

الطاهري
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل7  ينص  الذي   :   5 رقم  بند 

مايلي: تسيي2 الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 432 82.
347I

CAP MONDIAL COMPTA

JAMOUN PARFUMERIE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

CAP MONDIAL COMPTA
 RUE AKOUB MANSOUR 1ER 2
 ETAGA N1 ، 90000، TANGER

MAROC
JAMOUN PARFUMERIE شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي 27  شارع 
حفيظ ابن عبد البار اقامة االندلس 

انزران الطابق الثالث رقم 5  - 
92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8936 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم   22 8 ماي    4
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JAMOUN PARFUMERIE

 ACHAT  : غرض الشركة بإيجاز 

 ET VENTE DES PRODUITS DE

PARFUMERIE

.IMPORT-EXPORT-

  27  : االأتماعي  املقر  عنوان 

اقامة  البار  عبد  ابن  حفيظ  شارع 

االندلس انزران الطابق الثالث رقم 

5  - 92222 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

حصة   522  : اكثو  ثرية  السيدة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

السيد عاسل أمعون : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

بقيمة   522  : اكثو  ثرية  السيدة 

222.  سرهم.

السيد عاسل أمعون : 522 بقيمة 

222.  سرهم.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا(  اكثو  ثرية  السيدة 

 92222  72 رقم  عمان  شارع  العن22 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  أمعون  عاسل  السيد 

حي العن22 شارع عمان رقم 72 92222 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

حي  عنوانه)ا(  اكثو  ثرية  السيدة 

 92222  72 رقم  عمان  شارع  العن22 

طنجة املغرب

عنوانه)ا(  أمعون  عاسل  السيد 

حي العن22 شارع عمان رقم 72 92222 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

8 22 تحت رقم 222482.

348I

segex

HF CLEANING SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16 , App 12 FES BP 2324 ،
30000، fes MAROC

HF CLEANING SERVICES شركة 
ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 92 شارع 
الحسيمة أطلس فاس - 32222 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72445
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    7
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HF  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CLEANING SERVICES
بائع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
خدمة  التنظيف,  مواس  بالتقسيط 

التنظيف,استي2اس وتصدير.
92 شارع  عنوان املقر االأتماعي : 
 32222  - فاس  أطلس  الحسيمة 

فاس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 : املي2ي  الزهراء  فاطمة  السيدة 
522 حصة بقيمة 22  سرهم للحصة 
 522  : حمزاوي  وفاء  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املي2ي  الزهراء  فاطمة  السيدة 
 2 اقامة املحمي  الشقة    عنوانه)ا( 
أ تجزئة خديجة زواغة فاس 32222 

فاس املغرب.
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عنوانه)ا(  حمزاوي  وفاء  السيدة 

مرموشة  زنقة  ابتسام  اقامة   82

 32222 2 االطلس م ج فاس  الشقة 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  حمزاوي  وفاء  السيدة 

مرموشة  زنقة  ابتسام  اقامة   82

 32222 2 االطلس م ج فاس  الشقة 

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   32 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم  542.

349I

املركز املراك�سي لإلرشاس

MEDIA IMMO AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

خفض رأسمال الشركة

املركز املراك�سي لإلرشاس

شقة رقم ٩ مدخل أ عمارة أنس 

ماأوريل شارع موالي عبد هللا ، 2، 

مراكش املغرب

MEDIA IMMO AUTO شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 52 

عمارة 4  عملية إسن بارك أكدال - 

42222 مراكش املغرب.

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23749

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم  شتن22  222   27 في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  رأسمال  خفض 

من  أي  سرهم»   62.833,67» قدره 

«62.833,67  سرهم» إ 7 «22.222  

عدس  تخفيض   : طريق  عن  سرهم» 

امسهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   32 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32279 .

352I

الحسين فاضيل

TACOS RED KECH
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الحسين فاضيل
مكتب رقم 5 ، املجمع املنهي ،تجزئة 
2 شارع عالل الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 42222، مراكش 
املغرب

TACOS RED KECH شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي مكتب رقم 

5 ، املجمع املنهي ،تجزئة 2 شارع 
عالل الفا�سي، إقامة حرف ب، 
مراكش - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2282 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   22
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TACOS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.RED KECH
غرض الشركة بإيجاز : مطعم .

مكتب   : االأتماعي  املقر  عنوان 
 2 ،تجزئة  املنهي  املجمع   ، 5 رقم 
شارع عالل الفا�سي، إقامة حرف ب، 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : مبارك  محمد  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مبارك  محمد  السيد 
 2 ش  انفاط    شارع    96
الدارالبيضاء   22222 ،الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  مبارك  محمد  السيد 
 2 ش  انفاط    شارع    96
الدارالبيضاء   22222 ،الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 3526 .
35 I

الحسين فاضيل

JYMMO
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

الحسين فاضيل
مكتب رقم 5 ، املجمع املنهي ،تجزئة 
2 شارع عالل الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 42222، مراكش 
املغرب

JYMMO شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي مكتب رقم 
5 االزسهار تتمة شارع عالل الفا�سي 

9ـ75 ،مراكش - 42222 مراكش 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9484 
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  نون22  222   24 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
)ة( موالي احفيظ  تفويت السيد 
من  اأتماعية  حصة   2 2 أوست 
)ة(  حصة لفائدة السيد   342 أصل 
نون22   24 بتاريخ  خالد  ابن  ناأية 

.222 
)ة( موالي احفيظ  تفويت السيد 
من  اأتماعية  حصة    32 أوست 
السيد  لفائدة  حصة   342 أصل 
نون22   24 بتاريخ  أوست  يوسف  )ة( 

.222 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن22   23 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32285 .
352I

VUE D’EXPERTS

SOS KHEMISSET
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة
VUE D›EXPERTS

 BD BRHIM ROUDANI, ,264
 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
SOS KHEMISSET شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي 55.شارع 
الزرقطوني٬ فضاء الزرقطوني، 

الطابق امول - 22322 الدارالبيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.469 99
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون22  222    5 املؤرخ في 
املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   SOS KHEMISSET
4.352.222,22 سرهم وعنوان مقرها 
الزرقطوني٬  55.شارع  اإلأتماعي 
 - امول  الطابق  الزرقطوني،  فضاء 
املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   22322

ل : عدم مزاولة النشاط التجاري.
و حدس مقر التصفية ب 55.شارع 
الزرقطوني،  فضاء  الزرقطوني٬ 
الطابق امول - 22322 الدارالبيضاء 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة( خليل سعيد و عنوانه)ا( 
 224 2 الوازيس  النخيل  زنقة   ،68
)ة(  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 55.شارع 
الزرقطوني،  فضاء  الزرقطوني٬ 

الطابق امول الدارالبيضاء 
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 2  823.

353I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

RHAMNA DECOR
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Appt. 10 Imm. In Khaldoune Av
 Ibn Khaldoune VN Safi SAFI،

46000، SAFI MAROC
RHAMNA DECOR شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
 RDC وعنوان مقرها اإلأتماعي

 DOUAR DAY OLD MBAREK
BENI MELLAL - 23000 بني مالل 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2223
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222    3
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RHAMNA DECOR
منسق   -  : غرض الشركة بإيجاز 

زهور
- االشغال املختلفة

- التجارة.
 RDC  : االأتماعي  املقر  عنوان 
 DOUAR DAY OLD MBAREK
بني مالل   BENI MELLAL - 23000

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 322  : السيد عبد الرحيم البازي 
حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

السيد محمد البازي : 322 حصة 
بقيمة 22  سرهم للحصة .

 422  : البازي  املصطفي  السيد 
حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

البازي  الرحيم  عبد  السيد 
سوار ساي اوالس امبارك بني  عنوانه)ا( 

مالل 23222 بني مالل املغرب.
عنوانه)ا(  البازي  محمد  السيد 
مالل  بني  امبارك  اوالس  ساي  سوار 

23222 بني مالل املغرب.
السيد املصطفي البازي عنوانه)ا( 
مالل  بني  امبارك  اوالس  ساي  سوار 

23222 بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد املصطفي البازي عنوانه)ا( 
مالل  بني  امبارك  اوالس  ساي  سوار 

23222 بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 23 سأن22 

 222 تحت رقم 226 .
354I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE MANGNELEC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة سمي2ة تاونات 
34222 املغرب تاونات، 34222، 

تاونات املغرب
STE MANGNELEC SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 

املسي2ة طريق فاس تاونات - 34222 
تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222    2

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MANGNELEC SARL

غرض الشركة بإيجاز : - امشغال 

العامة و البناء

-أشغال الكهرباء

شارع   : االأتماعي  املقر  عنوان 

 34222  - املسي2ة طريق فاس تاونات 

تاونات املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد الكريني أحمد : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

السيد بوأدي رشيد : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أحمد  الكريني  السيد 

شارع محمد الخامس 34222 تاونات 

املغرب.

عنوانه)ا(  رشيد  بوأدي  السيد 

 34222 الدمنة  حي  فاس  طريق 

تاونات املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  أحمد  الكريني  السيد 

شارع محمد الخامس 34222 تاونات 

املغرب

عنوانه)ا(  رشيد  بوأدي  السيد 

 34222 الدمنة  حي  فاس  طريق 

تاونات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   23 االبتدائية بتاونات بتاريخ 

 222 تحت رقم 24 .

355I

TIJANI PRESTATION DE SERVICES

بوطرابو
إعالن متعدس القرارات

BOTRABO
 ،RUE URUGUAY RDC ، 90000 7

طنجة املغرب
بوطرابو «شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة»
وعنوان مقرها االأتماعي: 7 شارع 
اروغواي الطابق االر�سي - 92222 

طنجة املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.3 27 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 8  أكتوبر  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 

تغيي2 مسي2ي الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل7  ينص  الذي  رقم  :  بند 
مايلي: تعيين السيد محسن بولعيش 
ا 7  للشركة  كمسي2اخر  التيجاني 
بولعيش  محمد  السيد  أانب 

التيجاني
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر    8 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 248222.

356I

TIJANI PRESTATION DE SERVICES

ام ج ايس
إعالن متعدس القرارات

MG ICE
 LOCAL SIS LOTISSEMENT

 HAMZA N°51 BEN
 OURIAGHEL 7 rue uruguay rdc،

92222، طنجة املغرب
ام ج ايس «شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االأتماعي: املحل 
الكائن بتجزئة حمزة رقم  5 بن 
ورياغل - 92222 طنجة املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
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رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 2227 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في  2 نون22  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 

تفويت حصص

قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 

التيجاني  بولعيش  محمد  السيد 

السيد  لصالح  حصة   522 يوفت 

املختار ماأدي املرابط

بند رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 

ا 7  القانوني للشركة  تحويل الشكل 

شركة ذات املسؤولية املحدوسة ذات 

الشريك الوحيد,وتجديد بنوس عقدها 

التاسي�سي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 248295.

357I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

GIPROAIR
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

GIPROAIR شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي طريق 
فاس كم    سوار املحمدية البور 

أماعة الويدان مراكش - 42322 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22749

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 28 
نون22  222 تم إعداس القانون 

امسا�سي لشركة ذات املسؤولية 
املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GIPROAIR
استي2اس   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و تصدير املعدات الرياضية واسوات 

السالمة لالستعمال الريا�سي.
طريق   : االأتماعي  املقر  عنوان 
البور  املحمدية  سوار  كم     فاس 
 42322  - مراكش  الويدان  أماعة 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
الشركة JOJA : 250 حصة بقيمة 

22  سرهم للحصة .
حصة   LIJUAN : 250 الشركة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
سوار  عنوانه)ا(   JOJA الشركة 
أماعة  البور  ملحمدية  السابعة 

الويدان . مراكش املغرب.
سوار  عنوانه)ا(   LIJUAN الشركة 
أماعة  البور  ملحمدية  السابعة 

الويدان . مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
هوبي2ت  أاك  كلوس  السيد 
 76 فيال  كولف  سمناه  عنوانه)ا( 

تامصلوحت 42322 مراكش املغرب
سباستيان  أون  مينيتي  السيد 
 55 فيال  كونت2ي  سمناه  عنوانه)ا( 
4  42322 مراكش  طريق امزميز كم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   32 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم  3227 .

358I

HAPPY COMPTA SARL

MERKEZ MELLALI
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

قفل التصفية
HAPPY COMPTA SARL

 LOT YASMINA N° 55 BENI
 MELLAL، 23000، BENI MELLAL

MAROC
MERKEZ MELLALI شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي : شارع 

املتنبي رقم  2  - 23222 بني مالل 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2649
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 يوليوز  222 تقرر حل 
ذات  شركة   MERKEZ MELLALI
رأسمالها  مبلغ  املحدوسة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  سرهم    2.222
 - رقم  2   املتنبي  شارع  اإلأتماعي 
ل  نتيجة  املغرب  مالل  بني   23222

املنافسة الشرسة.
و عين:

الين  سكوت  ست2وم  السيد)ة( 
رقم  2   املتنبي  شارع  عنوانه)ا(  و 
23222 بني مالل املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
شارع  وفي  يوليوز  222   22 بتاريخ 
بني مالل   23222  - املتنبي رقم  2  

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
32 نون22  االبتدائية ببني مالل بتاريخ 

 222 تحت رقم 627 .
359I

FISCALITY CONSULTING CENTER

DRAVER TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH maroc

DRAVER TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي شقة   
رقم 293 املسي2ة   س مراكش - 

42222 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.77447

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل  نون22  222   32 املؤرخ في 
محدوسة  مسؤولية  ذات  شركة 
 DRAVER الوحيد  الشريك  ذات 
  22.222 TRAVAUX مبلغ رأسمالها 
سرهم وعنوان مقرها اإلأتماعي شقة 
 - س مراكش  املسي2ة     293 رقم    
 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   42222

أسباب خاصة.
شقة  ب  التصفية  مقر  حدس  و 
 - س مراكش  املسي2ة     293 رقم    

42222 مراكش املغرب. 
و عين:

و  سرى  ايت  هشام  السيد)ة( 
 293 رقم  س  املسي2ة    عنوانه)ا( 
املغرب  مراكش   42222 مراكش 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   23 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32284 .

362I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

KH-CONCEPTE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

; appt 4 Lot RIZANA
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 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

KH-CONCEPTE شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع رقم 

2 , زنقة رقم 7 , محل رقم 7  مكرر 

توالل - مكناس - 52242 مكناس 

املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.398 5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   22 6 مارس    6 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
حجوي  خليد  )ة(  السيد  تفويت 

22  حصة اأتماعية من أصل 22  

حصة لفائدة السيد )ة( نورة بجاسي 

بتاريخ 6  مارس 6 22.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

مارس   29 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

6 22 تحت رقم 82  .

36 I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

KH- CONCEPTE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتماعي للشركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

KH- CONCEPTE شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 222  

مكرر تجزئة املنصور - مكناس - 

52252 مكناس املغرب.

تحويل املقر االأتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.398 5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 6  مارس 6 22 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
 - مكرر تجزئة املنصور    222 «رقم 
املغرب»  مكناس   52252  - مكناس 
 , 7 رقم  زنقة   ,  2 رقم  «شارع  إ 7 
محل رقم 7  مكرر توالل - مكناس - 

52242 مكناس املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   29 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

6 22 تحت رقم 82  .

362I

CANOCAF SARL

OPTIQUE ALOMRANE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC
OPTIQUE ALOMRANE شركة 
ذات املسؤولية املحدوسة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزئة 

الفتح رقم 756 العمران سلوان - 
62722 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.225 3
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر  أكتوبر  222  في     املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدوسة 
مبلغ   OPTIQUE ALOMRANE
وعنوان  سرهم    22.222 رأسمالها 
رقم  الفتح  تجزئة  اإلأتماعي  مقرها 
 62722  - سلوان  العمران   756
نهاية   -  : ل  نتيجة  املغرب  الناظور 

نشاط الشركة .
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدس  و 
 - سلوان  العمران   756 رقم  الفتح 

62722 الناظور املغرب. 

و عين:

السيد)ة( صدر الدين املهدي تكال 

لعري الشيخ زنقة لندن  و عنوانه)ا( 

املغرب  الناظور   62222  44 عمارة 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

أكتوبر  222 تحت رقم 8 42.

363I

CABINET OUASSI

KHAWLA COSMETIQUES
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

تغيي2 نشاط الشركة

CABINET OUASSI

عمارة كومرزيد شارع الحرية طابق 

االول مكتب رقم 3 املدينة الجديدة 

، 46222، اسفي املغرب

 KHAWLA COSMETIQUES

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االأتماعي الرقم 93 

شارع الشهيد عمر الحموسي حي 

أناس - 46222 أسفي املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 26  

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تغيي2  نون22  222   25 املؤرخ في 

و  بيع و شراء   -» نشاط الشركة من 

إنتاج مواس التجميل» إ 7 «- استغالل 

مقهى 

- استي2اس و تصدير».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   26 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

 222 تحت رقم 2628.

364I

CANOCAF SARL

OPTIQUE ALOMRANE

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

قفل التصفية

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 

 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC

OPTIQUE ALOMRANE شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي : تجزئة 

الفتح رقم 756 العمران سلوان - 

62722 الناظور املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.225 3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في    أكتوبر  222 تقرر حل 

شركة   OPTIQUE ALOMRANE

مبلغ  املحدوسة  املسؤولية  ذات 

وعنوان  سرهم    22.222 رأسمالها 

رقم  الفتح  تجزئة  اإلأتماعي  مقرها 

 62722  - سلوان  العمران   756

نهاية  ل-  نتيجة  املغرب  الناظور 

نشاط الشركة.

و عين:

املهدي  الدين  صدر  السيد)ة( 

الشيخ  لعري  حي  عنوانه)ا(  و  تكال 

 62222 7 رقم   44 زنقة لندن عمارة 

الناظور املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 

وفي تجزئة  أكتوبر  222    4 بتاريخ 

 - سلوان  العمران   756 رقم  الفتح 

62722 الناظور املغرب .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

أكتوبر  222 تحت رقم 9 42.

365I
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GLOFID

EATMEAT
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

إنشاء فرع تابع للشركة

GLOFID
96  شارع السفي2 بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 22322، الدار 
البيضاء املغرب

EATMEAT شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي البلدية 
القروية زاوية سايس ساحل - 

24222 الجديدة املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 6985

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر  أكتوبر  222   25 في  املؤرخ 
إنشاء فرع تابع للشركة تحت التسمية 
EATMEAT و الكائن بالعنوان عمالة 
تجزئة  أنفا  الدارالبيضاء-  تجزئة 
و  تونس  زنقة  زاوية  بليوط  سيدي 
محمد صدقي - 22222 الدارالبيضاء 
املغرب و املسي2 من طرف السيد)ة( 

عمار عبدالفتاح.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   22 االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

 222 تحت رقم 68 27.
366I

FIDUCAB

 GROUPE PEDAGOGIQUE
 KENITRA L EXCELLENCE

PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تعيين مسي2 أديد للشركة

FIDUCAB
 RUE EL QOURI IMMB 10

 BUREAU 5 ، 14000، KENITRA
MAROC

 GROUPE PEDAGOGIQUE
 KENITRA L EXCELLENCE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي تعاونية 
اممل رقم 57 - 4222  القنيطرة 

املغرب.

تعيين مسي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.63287
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين  نون22  222    2 املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  أديد  مسي2 

عبدالهاسي الزويتن كمسي2 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 24 نون22 

 222 تحت رقم 9 56.
367I

AISSAM LA GRANDE PARAPHARMACIE

عصام ال كراند بارافارما�سي 
 AISSAM LA GRANDE

PARAPHARMACIE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AISSAM LA GRANDE
PARAPHARMACIE

 RESIDENCE AISSAM 62/N°59
 SOCOMA 1 MAGASIN 1 ET

 3 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

عصام ال كراند بارافارما�سي 
 AISSAM LA GRANDE

PARAPHARMACIE شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 59-

62 اقامة عصام صوكوما   املحل 
رقم   و3 - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   25
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: عصام  اإلقتضاء بمختصر تسميتها 
 AISSAM LA بارافارما�سي  كراند  ال 

. GRANDE PARAPHARMACIE
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  بالجملة  الصيدلية  الشبه  املواس 

التقسيط
التجميل

االستي2اس و التصدير..
59- : رقم  عنوان املقر االأتماعي 
املحل  صوكوما    عصام  اقامة   62

رقم   و3 - 42222 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : عصام  الهال ي  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عصام  الهال ي  السيد 
امرشيش تجزئة الكتبية زنقة االزهر 

رقم 7 3 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  عصام  الهال ي  السيد 
امرشيش تجزئة الكتبية زنقة االزهر 

رقم 7 3 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22  بتاريخ  2  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 24 32 .
368I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 SAISS EXCELLENCE
SCHOOL

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
رفع رأسمال الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

 SAISS EXCELLENCE SCHOOL

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي القطعة 
5 تجزئة بلي2 2 ملعب الخيل فاس - 

32222 فاس املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.58 9 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم  نون22  222    7 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  سرهم»   3. 42.222»
 3.242.222» إ 7  سرهم»    22.222»
حصص  تقديم   : طريق  عن  سرهم» 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   23 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 5483.

369I

MH

YOUR BUILDING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

MH
سوار ايت عثمان اوحساين ايت 

ايمور الوساية ، 42222، مراكش 
املغرب

YOUR BUILDING SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 
سواركركسو أماعة سعاسة مراكش - 

42222 مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  28279
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 يناير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 YOUR : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. BUILDING SARL
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اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البناء.

 : االأتماعي  املقر  عنوان 
سواركركسو أماعة سعاسة مراكش - 

42222 مراكش املغرب .
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   52  : السيد شباب محمد 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
 52  : النقرة  اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  شباب  السيد 
مراكش  السويهلة  اوامو  سوارايت 

42222 مراكش املغرب.
السيد اسماعيل النقرة عنوانه)ا( 
السويهلة  ايمور  ايت  الحرش  سوار 
مراكش   42222 مراكش  سعاسة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  شباب  السيد 
مراكش  السويهلة  اوامو  سوارايت 

42222 مراكش املغرب
السيد اسماعيل النقرة عنوانه)ا( 
السويهلة  ايمور  ايت  الحرش  سوار 
مراكش   42222 مراكش  سعاسة 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22  بتاريخ     بمراكش  التجارية 

2222 تحت رقم 46 7   .

372I

G.MAO.CCF

ste olda
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

ste olda شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي املحل رقم 
2 4 السوق ال22اكة عين تاوأدات 
الحاأب املحل رقم 2 4 السوق 
ال22اكة عين تاوأدات الحاأب 

222 5 مكناس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4453 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت  نون22  222   24 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
هشام زخنيني  )ة(  تفويت السيد 
أصل  من  اأتماعية  حصة    .222
222.  حصة لفائدة السيد )ة( احمد 

الدحاك بتاريخ 24 نون22  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن22   26 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 5245/21.

37 I

GLOFID

EATMEAT
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

رفع رأسمال الشركة

GLOFID
96  شارع السفي2 بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 22322، الدار 
البيضاء املغرب

EATMEAT شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي البلدية 
القروية زوياة سايس ساحل - 

24222 الجديدة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 6985

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم  نون22  222   22 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  سرهم»   5.222.222,22»
 5. 22.222» إ 7  سرهم»    22.222»
حصص  تقديم   : طريق  عن  سرهم» 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   22 االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

 222 تحت رقم 69 27.

372I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

STE «HOST›N FLY» SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS

MARRAKECH

شقة رقم  2 املسي2ة  , «س» رقم 

32 ، 42222، مراكش املغرب

 STE «HOST›N FLY» SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 

عبد الكريم الخطابي زنقة حسن 

بن مبارك إقامة الخطابية عمارة 

ب الطابق امول رقم 3 - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22643

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    2

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.«HOST’N FLY» SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : - مقاول في 

خدمات االستقبال واإلرشاس.

-مقاول في صيانة وزراعة الحدائق 

والطرق وما إ 7 ذلك.

واأهات  تنظيف  في  -مقاول 

املحالت واملخازن والشقق...

شارع   : االأتماعي  املقر  عنوان 

حسن  زنقة  الخطابي  الكريم  عبد 

بن مبارك إقامة الخطابية عمارة ب 

الطابق امول رقم 3 - 42222 مراكش 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : بوزار  نعيمة  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوزار  نعيمة  السيدة 

  3422 ب  عمارة  السارييت  إقامة 

أوبان فرنسا.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  بوزار  نعيمة  السيدة 

  3422 ب  عمارة  السارييت  إقامة 

أوبان فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 29953 .

373I

موثقة

 PROMOTION ET
 CONSTRUCTION AL

JAZIRA
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تحويل املقر االأتماعي للشركة

موثقة

7 2 شارع ابراهيم الروساني، 

التقاطع،اقامة الفتح الطابق 

امول، رقم 22، طريق الجديدة، 

الدار البيضا ء. 7 2 شارع ابراهيم 

الروساني، التقاطع،اقامة الفتح 

الطابق امول، رقم 22، طريق 

الجديدة، الدار البيضا ء، 22222، 

الدار البيضاء املغرب

 PROMOTION ET

 CONSTRUCTION AL JAZIRA

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
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وعنوان مقرها اإلأتماعي 33 امام 

العلو�سي بوركون - 22242 الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل املقر االأتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66359

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 27 مارس 2227 تم تحويل 

من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 

«33 امام العلو�سي بوركون - 22242 

«املنطقة  إ 7  املغرب»  الدار البيضاء 

 -  22 الصناعية طريق تطوان تجزئة 

92222 طنجة املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 295322.

374I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

ASSURANCE ESSADRI
إعالن متعدس القرارات

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،

20300، CASABLANCA MAROC

ASSURANCE ESSADRI «شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة»

وعنوان مقرها االأتماعي: 82 شار 

ع القوات املساعدة حي الصدري - 

22452 الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.  7 7 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في  3 غشت  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 
محسون  للسيد  االمضاء  صالحية 

مجمد أو محسون مصطفى 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل7  ينص  الذي  رقم   :  بند 

للسيد  االمضاء  صالحية  مايلي: 

محسون مجمد أو محسون مصطفى

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 822836.
375I

شركة ابهوش للخدمات

ASS&BEL SAHARA
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االول رقم 24 العيون ، 2 722، 

العيون املغرب
ASS&BEL SAHARA شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزئة 25 
مارس رقم x - 70000 268 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39 29

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   26
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ASS&BEL SAHARA
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
خدمات  وأميع  للبضائع  الطرقي 

النقل.
املنتجات  وتصدير  استي2اس 

الغذائية
بيع وتوزيع املنتجات الغذائية..

عنوان املقر االأتماعي : تجزئة 25 
العيون   x - 70000  268 مارس رقم 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسمال  مبلغ 

22.222,22  سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : بلقائد  الحسين  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسين بلقائد عنوانه)ا( 

مركز سكورة 33252 بوملان املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد الحسين بلقائد عنوانه)ا( 

مركز سكورة 33252 بوملتان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   32 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

 222 تحت رقم 3654/2021.

376I

FINAUDIT

Biscuiterie Zenata
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

Biscuiterie Zenata شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 26،طريق 

مرس سلطان الطابق االول الشقة 
رقم 3 الدار البيضاء. الدار البيضاء 

22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

524773

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  سأن22  222   26

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. Biscuiterie Zenata

غرض الشركة بإيجاز : - التصنيع 
لجميع  والتوزيع  والتعاقد  واملعالجة 

السلع واملواس واملنتجات الغذائية ؛
- شراء وبيع وتوزيع وتجارة الجملة 
املنتجات  لجميع  الجملة  وشبه 
والشوكوالته  والحلويات  الغذائية 
والقهوة  والتوابل  والسكر  والكاكاو 

والشاي والحميات وغي2ها.
عنوان املقر االأتماعي : 26،طريق 
الشقة  االول  الطابق  سلطان  مرس 
الدار البيضاء  الدار البيضاء.   3 رقم 

22222 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99سنة محدوسة سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 333  : بوزيدي  بوشعيب  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
 333  : عاطيف  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
334 حصة   : السيد محمد رزوق 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
 333  : بوزيدي  بوشعيب  السيد 

بقيمة 22  سرهم.
 333  : عاطيف  مصطفى  السيد 

بقيمة 22  سرهم.
بقيمة   334  : السيد محمد رزوق 

22  سرهم.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بوزيدي  بوشعيب  السيد 
بلوك  مباركة  القدس  حي  عنوانه)ا( 
الدار   22222 ال22نو�سي   4 8  رقم 

البيضاء املغرب.
عاطيف  مصطفى  السيد 
 22 زمرس  كليفورني  أنان  عنوانه)ا( 
،23 شقة 6  عين شق الدار البيضاء 

22222 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  رزوق  محمد  السيد 
إقامة البحي2ة عمارة 5 الطابق الثاني 
2 ،باب كليفورني عين الشق  شقة 
22222 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
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عنوانه)ا(  رزوق  محمد  السيد 
املغرب 22222 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823232.

377I

CABINET OUASSI

KHAWLA COSMETIQUES
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 تسمية الشركة

CABINET OUASSI
عمارة كومرزيد شارع الحرية طابق 
االول مكتب رقم 3 املدينة الجديدة 

، 46222، اسفي املغرب
 KHAWLA COSMETIQUES

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

 N°93 AV وعنوان مقرها االأتماعي
 ACHAHID OMAR ALHAMODI
 ,QU ANAS-SAFI - 46000 SAFI

.MAROC
تغيي2 تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
 26  

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيي2  نون22  222   25 املؤرخ في 
 KHAWLA» من  الشركة  تسمية 
 RK» إ 7   «COSMETIQUES

. «BUSINESS
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   26 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

 222 تحت رقم 2628.

378I

KIRAZ NEGOCE

KIRAZ NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

KIRAZ NEGOCE
 BD ANFA ANGLE RUE CLOS 75

 DE PROVENCE 9 EME ETAGE
 APPT B 108 CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC

KIRAZ NEGOCE شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 75 شارع 
أنفا زاوية كلو سو بروفانس الطابق 
9 الشقة رقم 28 ب الدار البيضاء 

22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52482 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    5
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 KIRAZ : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.NEGOCE
: • استي2اس  غرض الشركة بإيجاز 

وتصدير املنتجات الغذائية.
العمليات  أميع  وعموما   •
الصناعية والتجارية. مالية أو منقولة 
أو عقارية مرتبطة بشكل مباشر أو غي2 
مباشر بامشياء املحدسة أعاله أو التي 

يمكن أن تعزز أعمال الشركة..
75 شارع  عنوان املقر االأتماعي : 
الطابق  بروفانس  سو  كلو  زاوية  أنفا 
28 ب الدار البيضاء  الشقة رقم   9

22222 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيدة رأاء مسعد : 252 بقيمة 

25.222 سرهم.
 : فستق  الحموي  كريم  السيد 

452 بقيمة 45.222 سرهم.
 : فستق  الحموي  مروان  السيد 

352 بقيمة 32.222 سرهم.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مسعد  رأاء  السيدة 
 458 2 مارس رقم  الحداوية   شارع 
البيضاء  الدار   22222 الشق  عين 

املغرب.

فستق  الحموي  كريم  السيد 

محفوظ  ماأد  شارع  عنوانه)ا(    

22222 الدار البيضاء املغرب.

فستق  الحموي  مروان  السيد 

عنوانه)ا( بلوك   شرق ، برج كيبكو 

5322  الكويت الكويت .

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

فستق  الحموي  كريم  السيد 

محفوظ  ماأد  شارع  عنوانه)ا(    

22222 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823286.

379I

CONCA DAK

CONCA DAK
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONCA DAK

حي السالم رقم 59 ، 73222، 

الداخلة املغرب

CONCA DAK شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي حي السالم 
رقم 59 - 73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 9847

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   25

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONCA DAK

الشراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والتنقيب  والبحث  واالستغالل 
الح�سى  وانواع  اشكال  أميع  عل7 

والحجارة والرمال
وأميع  الرمال  مقالع  استغالل 

انواع الحجارة
أميع  وكراء  وشراء  وبيع  انتاج 

منتجاأات املتعلقة بهذا الغرض
الوطنيا  السلع  انواع  أميع  نقل 

والدوليا لحساب الشركة او للغي2
البالط  انواع  كا  انشاء  اشغال 

وتوصيل االسالك.
حي   : االأتماعي  املقر  عنوان 
الداخلة   73222  -  59 رقم  السالم 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

22.222,22  سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : املسنتك  محمد  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد املسنتك عنوانه)ا( 
 2 املسي2ة  حي  زيز  واس  زنقة   6 رقم 

73222 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد محمد املسنتك عنوانه)ا( 
 2 املسي2ة  حي  زيز  واس  زنقة   6 رقم 

73222 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

نون22  222 تحت رقم 7 25.
382I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

 Sté « RS ENERGY
SOLUTIONS» SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS
MARRAKECH

شقة رقم  2 املسي2ة  , «س» رقم 
32 ، 42222، مراكش املغرب
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 Sté « RS ENERGY SOLUTIONS»
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي سوارأوالس 
علي بني عيش املرابطين سعاسة - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2283 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   27
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Sté «  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 
 RS ENERGY SOLUTIONS» SARL

.AU
غرض الشركة بإيجاز : - مقاول في 

أشغال البناء وامشغال املختلفة.
- مقاول في الت2كيبات الكهربائية.
- تركيب وبيع املواح الشمسية.

: سوارأوالس  عنوان املقر االأتماعي 
 - سعاسة  املرابطين  عيش  بني  علي 

42222 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : سعيد  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سعيد  رشيد  السيد 
املرابطين  عيش  بني  علي  سوارأوالس 

سعاسة 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  سعيد  رشيد  السيد 
املرابطين  عيش  بني  علي  سوارأوالس 

سعاسة 42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 2 322 .

38 I

MB ROUTE

MB ROUTE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

MB ROUTE
تجزئة حافظ الخي2 رقم 23  الدار 
البيضاء ، 22272، البيضاء املغرب

MB ROUTE شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزئة 
حافظ الخي2 رقم 23  الدار البيضاء 

- 22272 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4   57

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 27 أكتوبر  222 تقرر حل 
 MB شركة ذات املسؤولية املحدوسة
  22.222 رأسمالها  مبلغ   ROUTE
سرهم وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزئة 
حافظ الخي2 رقم 23  الدار البيضاء 
- 22272 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : وقف لنشاط الشركة.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدس  و 
حافظ الخي2 رقم 23  الدار البيضاء 

- 22272 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

منصور  املهدي  محمد  السيد)ة( 
 2 زنقة  ايمان  تجزئة  عنوانه)ا(  و 
البيضاء   22482 9  عين الشق  رقم 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 
تجزئة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

حافظ الخي2 رقم 23  الدار البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823255.

382I

CONCA DAK

point adviser agency
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

point adviser agency
حي السالم رقم 59 ، 73222، 

الداخلة املغرب
point adviser agency شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي حي السالم 

رقم 59 - 73222 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 9763
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   27
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 point  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.adviser agency
تاسيس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركات
التوطين

مواكبة تنضيم املشاريع
أميع الخدمات القانونية 

نظام  يخص  ما  في  املواكبة 
املعلومات والتسيي2 واإلسارة

معلوماتية  برامج  تسويق 
للتسيي2واأهزة معلوماتية

تكوين مع شهاسة معت2ف بها
والخدمات  العامة  التجارة 
أميع  وتصدير  واست2اس  املتعدسة 

اشكال وانواع السلع.
حي   : االأتماعي  املقر  عنوان 
الداخلة   73222  -  59 رقم  السالم 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

22.222,22  سرهم، مقسم كالتا ي:
 752  : املسنتك  محمد  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

 السيد مصطفى بن عبد الجليل :

252 حصة بقيمة 22  سرهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد املسنتك عنوانه)ا( 
زيز  واس  زنقة   2 املسي2ة  حي   6 رقم 

73222 الداخلة املغرب.

السيد مصطفى بن عبد الجليل 
السالم  حي   452 رقم  عنوانه)ا( 

73222 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد محمد املسنتك عنوانه)ا( 
زيز  واس  زنقة   2 املسي2ة  حي   6 رقم 

73222 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

نون22  222 تحت رقم 5 24.

383I

STE ZIZ COMPTA

STE MEGA MOH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA

 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE MEGA MOH SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي املراب 

املوأوس باملحل رقم 249 تجزئة زيز 

الريش - 52422 الريش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2975

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   28

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEGA MOH SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : بائع لوازم 

املكتب
الوساطة 

االشغال املختلفة.
املراب   : االأتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة زيز   249 املوأوس باملحل رقم 

الريش - 52422 الريش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : اعوان  حميد  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اعوان  حميد  السيد 
الريش  الرفاهية  تجزئة    78 رقم 

52422 الريش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  اعوان  حميد  السيد 
الريش  الرفاهية  تجزئة    78 رقم 

52422 الريش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22    7 بتاريخ  بميدلت  االبتدائية 

 222 تحت رقم   3.

384I

مكتب املحاسبة

OUMNIA ISRAE CARS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

مكتب املحاسبة
شارع سيدي املنضري عمارة    

الطابق 2 رقم 4 ، 93222، تطوان 
املغرب

OUMNIA ISRAE CARS شركة 
ذات املسؤولية املحدوسة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي 5 زنقة 
أ شارع املضيق تطوان - 93222 

تطوان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27299

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
29 شتن22  222 تقرر حل  املؤرخ في 
املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   OUMNIA ISRAE CARS
وعنوان  سرهم    22.222 رأسمالها 
شارع  أ  زنقة   5 اإلأتماعي  مقرها 
تطوان   93222  - تطوان  املضيق 
صعوبة الحصول   : املغرب نتيجة ل 

عل7 الرخصة .
زنقة   5 و حدس مقر التصفية ب 
 93222  - تطوان  املضيق  شارع  أ 

تطوان املغرب. 
و عين:

و  عالل  بن  كريم  السيد)ة( 
أماعة  عايشة  لال  سوار  عنوانه)ا( 
املغرب  تطوان   93222 زيتون 

كمصفي )ة( للشركة.
و  عالل  بن  حنافي  السيد)ة( 
أماعة  عايشة  لال  سوار  عنوانه)ا( 
املغرب  تطوان   93222 زيتون 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر  االبتدائية بتطوان بتاريخ  2 

 222 تحت رقم 4463.
385I

SAFOMAR DU NORD

INVEST GESTION NES
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SAFOMAR DU NORD
 TANGER- BOITE POSTAL

 TANGER DRISSIA N°4509
 ، 90007، TANGER/NORD

MAROC

INVEST GESTION NES شركة 
ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزءة 

أزناية رقم 5645 - 22 92 طنجة 
املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 24529
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 26 أكتوبر 2222 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
 INVEST GESTION الشريك الوحيد
سرهم    22.222 مبلغ رأسمالها   NES
تجزءة  اإلأتماعي  مقرها  وعنوان 
طنجة   92 22  -  5645 أزناية رقم 
املغرب نتيجة ل : عدم وأوس التمويل 

الكافي.
تجزءة  ب  التصفية  مقر  حدس  و 
طنجة   92 22  -  5645 أزناية رقم 

املغرب . 
و عين:

و  النسنا�سي  محمد  السيد)ة( 
 5645 تجزءة أزناية رقم  عنوانه)ا( 
)ة(  كمصفي  املغرب  طنجة   92 22

للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 
تجزءة   : الوثائق املتعلقة بالتصفية 

أزناية رقم 5645 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22    7 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 6529.
386I

aice compta

A.K NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتماعي للشركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
A.K NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي 2  زنقة 

الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 22 22 
البيضاء املغرب .

تحويل املقر االأتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.389683
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل  نون22  222   22 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
«2  زنقة الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 
22 22 البيضاء املغرب « إ 7 «تجزئة 
 - عين الشق   2 رقم   32 ال22كة زنقة 

53 22 البيضاء املغرب «.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823222.

387I

LATRACH ABDELAZIZ

شركة اسستونس ت ب
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LATRACH ABDELAZIZ
 N° 42 EL MERS AV EL

 MOUKAOUAMA MARRAKECH
 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
شركة اسستونس ت ب شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 
67 عمارة س عين صونة ملحاميد 
 MARRAKECH الجنوبي مراكش

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22695

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   22
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

اسستونس ت ب.
-1مقاول   : غرض الشركة بإيجاز 

 ، )املشورة  الخدمات  نشر  إسارة 

املساعدة ، ومتابعة املشاريع(.

-2 أعمال أو تشييد متنوعة..
رقم   : االأتماعي  املقر  عنوان 

ملحاميد  صونة  عين  س  عمارة   67

 MARRAKECH مراكش  الجنوبي 

42222 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد املعي حسن : 222.  حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حسن  املعي  السيد 
اسكجور   276 رقم  النسيم  تجزئة 

مراكش 42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  حسن  املعي  السيد 
اسكجور   276 رقم  النسيم  تجزئة 

مراكش 42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   29 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم  3222 .

388I

CTEF MAROC

CTEF MAROC
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CTEF MAROC

 RDC, N 6 LOT ALWAFAE

 MARJANE ، 50000، MEKNÈS

MAROC

CTEF MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي الطابق 

السفلي، رقم 6 تجزئة الوفاء مرأان 
- 52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
54867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222    2
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CTEF  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.MAROC
غرض الشركة بإيجاز : - الت2كيبات 
الصحية للتدفئة أو العزل أو الدخان 

الصناعي.
- اصالح امأهزة الكهربائية. 
- امشغال املتعدسة أو البناء.

الطابق   : االأتماعي  املقر  عنوان 
السفلي، رقم 6 تجزئة الوفاء مرأان 

- 52222 مكناس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : السيد كمال بن فضيل 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كمال بن فضيل عنوانه)ا( 
حي السكة برج موالي عمر   45 رقم 

52222 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد كمال بن فضيل عنوانه)ا( 
حي السكة برج موالي عمر   45 رقم 

52222 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   23 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 5229.
389I

ائتمانية لرفيد

STE H-O-R SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

ائتمانية لرفيد
شارع مالك ابن مرحل’ زنقة طنجة, 
عمارة املحيط, طابق الثاني رقم:4  

، 92222، العرائش املغرب
STE H-O-R SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي ريصانة 

الشمالية ج ريصانة الشمالية قياسة 
الساحل سائرة واس املخازن ريصانة 

الشمالية ج ريصانة الشمالية قياسة 
الساحل سائرة واس املخازن 92222 

العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65 3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   28
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.H-O-R SARL
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي2
نقل املستخدمين

اعمال مختلفة.
ريصانة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
الشمالية ج ريصانة الشمالية قياسة 
ريصانة  املخازن  واس  سائرة  الساحل 
الشمالية ج ريصانة الشمالية قياسة 
 92222 املخازن  واس  سائرة  الساحل 

العرائش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

 522  : العمراني  يوسف  السيد 
حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

 522  : السيدة كريمة الحجحوج 
حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف العمراني عنوانه)ا( 
 92222  643 رقم  اسريسية  تجزئة 

العرائش املغرب.
الحجحوج  كريمة  السيدة 
ج  الشمالية  ريصانة  عنوانه)ا( 
الساحل  قياسة  الشمالية  ريصانة 
العرائش   92222 املخازن  واس  سائرة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
العمراني  يوسف  السيد 
 643 تجزئة اسريسية رقم  عنوانه)ا(   

92222 العرائش املغرب
الحجحوج  كريمة  السيدة 
ج  الشمالية  ريصانة  عنوانه)ا( 
الساحل  قياسة  الشمالية  ريصانة 
العرائش   92222 املخازن  واس  سائرة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 22 سأن22 

 222 تحت رقم 287 .
392I

MAKER PLANET

 MAKER مايكغ بالنيت
PLANET

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تأسيس شركة

MAKER PLANET
بئ2 رامي أنوب رقم 767  2-- ، 

4292 ، القنيطرة املغرب
 MAKER PLANET مايكغ بالنيت

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي بئ2 رامي 
أنوب رقم 767  2-- - 4292  

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

6329 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    2

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

مايكغ   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.MAKER PLANET بالنيت

إصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات الكهربائية .

بئ2 رامي   : عنوان املقر االأتماعي 

  4292  -  --2   767 رقم  أنوب 

القنيطرة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيدة فطيمة اغوس : 922 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

السيدة حفصة بوحاميدي : 22  

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اغوس  فطيمة  السيدة 
املنتزه  إقامة  إسريس امك22  زنقة   25

رقم   4222  القنيطرة املغرب.

بوحاميدي  حفصة  السيدة 

عنوانه)ا( إقامة املنزه شقة  2 شارع 

القنيطرة    4222 امك22  إسريس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

بوحاميدي  حفصة  السيدة 

عنوانه)ا( إقامة املنزه شقة  2 شارع 

القنيطرة    4222 امك22  إسريس 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 24 نون22 

 222 تحت رقم 5622.

39 I

مكتب الجروسي

EVIDENT CLEANER
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

مكتب الجروسي
شارع 8  نون22 رقم 24 الناضور ، 

62222، الناضور املغرب
EVIDENT CLEANER شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي حي اوالس 
لحسن زنقة    رقم 23 62222 

الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : في 

طور االنجاز
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   29
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EVIDENT CLEANER
-استي2اس   : غرض الشركة بإيجاز 
املواس االولية لصناعة مواس التنظيف 
و مواس التجميل.-صناعة و بيع مواس 

التنظيف و مواس التجميل.
: حي اوالس  عنوان املقر االأتماعي 
 62222  23 رقم  زنقة     لحسن 

الناضور املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   342  : السيد يحيى زريوح 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيد يوشف ابغلي : 332 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
 332  : الشرقاوي  هشام  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
 34222  : زريوح  يحيى  السيد 

بقيمة 22  سرهم.
 33222  : ابغلي  يوشف  السيد 

بقيمة 22  سرهم.

السيد هشام الشرقاوي : 33222 
بقيمة 22  سرهم.

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زريوح  يحيى  السيد 
 62222 43 لعري الشيخ  9 رقم  زنقة 

الناضور املغرب.
املغرب  عنوانه)ا(  املغرب  السيد 

62222 الناضور املغرب.
السيد هشام الشرقاوي عنوانه)ا( 
  2 زنقة أمال الديت االفغاني رقم 

ازغنغان 62222 الناضور املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد هشام الشرقاوي عنوانه)ا( 
  2 زنقة أمال الديت االفغاني رقم 

ازغنغان 62222 الناضور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 23 سأن22 

 222 تحت رقم  454.

392I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

TOULZFAD
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي الفتح ساحة النيل رقم 62 
العيون ، 72222، العيون املغرب

TOULZFAD شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي مشروع 
مدينة الوفاق بلوك A رقم 677  

العيون - 72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39238
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   26
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOULZFAD
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التشطيب.
مشروع   : عنوان املقر االأتماعي 
  677 رقم   A بلوك  الوفاق  مدينة 

العيون - 72222 العيون املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 522  : السمال ي  فدوى  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
 522  : حسيني  محمد  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
السيدة فدوى السمال ي : 52222 

بقيمة 22  سرهم.
 52222  : حسيني  محمد  السيد 

بقيمة 22  سرهم.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فدوى السمال ي عنوانه)ا( 
حي  الساسس  محمد  شارع  رقم  2 
 52222 الرشيدية  الجديدة  تاركة 

الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة فدوى السمال ي عنوانه)ا( 
حي  الساسس  محمد  شارع  رقم  2 
 52222 الرشيدية  الجديدة  تاركة 

الرشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   29 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

 222 تحت رقم 3626.
393I

COMPTOIR DELTA CONSEIL

IZRI TRAVAUX - إيزغي 
طخافو

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

COMPTOIR DELTA CONSEIL
 N° 22 RUE 282 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
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20470، CASABLANCA MAROC
IZRI TRAVAUX - إيزغي طخافو 

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي حي 
العمارية عمارة املسجد رقم 2  إنارة 

  - 22482 الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25 837

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل  نون22  222    5 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
 -  IZRI TRAVAUX الشريك الوحيد 
إيزغي طخافو مبلغ رأسمالها 42.222 
حي  اإلأتماعي  مقرها  وعنوان  سرهم 
العمارية عمارة املسجد رقم 2  إنارة 
املغرب  الدارالبيضاء   22482  -   
منشطة  التام  التوقف   : ل  نتيجة 

الشركة.
حي  ب  التصفية  مقر  حدس  و 
العمارية عمارة املسجد رقم 2  إنارة 

  - 22482 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  شلخي  الحسين  السيد)ة( 
مجموعة   3 السالمة  حي  عنوانه)ا( 
 22482 البيضاء   25 بلوك ه رقم   4
)ة(  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823267.

394I

STE AROUAYA TRAVAUX

STE AROUAYA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

رفع رأسمال الشركة

STE AROUAYA TRAVAUX
عين عائشة تاونات ، 34222، 

تاونات املغرب

STE AROUAYA TRAVAUX شركة 
ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي عين 
عائشة تاونات - 34222 تاونات 

املغرب .
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 255

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم  نون22  222    7 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  سرهم»   522.222» قدره 
«285.222.  سرهم» إ 7 «585.222.  
حصص  تقديم   : طريق  عن  سرهم» 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   29 بتاريخ  بتاونات  االبتدائية 

 222 تحت رقم 9 6.
395I

mohammed boumzebra

 ESPACE JARDINAGE ET
GARDINAGE

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 ESPACE JARDINAGE ET

GARDINAGE شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي فضاء 
مكاتب بالسي الطابق الرابع الرقم 

26 - 23222 الفقيه بن صالح 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
489 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   28
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ESPACE JARDINAGE ET  :

.GARDINAGE
بائع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مقاول   - اللوازم املكتبية بالتقسيط 
لزراعة أو صيانة املنتزهات والحدائق 

والطرق وما إ 7 ذلك.- تاأر.
فضاء   : االأتماعي  املقر  عنوان 
مكاتب بالسي الطابق الرابع الرقم 26 

- 23222 الفقيه بن صالح املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

22.222,22  سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد أناح عبد الرحيم : 222.  

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحيم  عبد  أناح  السيد 
 23222 الفقيه بن صالح  عنوانه)ا( 

الفقيه بن صالح املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  صالحة  سري  السيدة 
الفقيه بن   23222 الفقيه بن صالح 

صالح املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 

 2 سأن22  222 تحت رقم 2 3.
396I

karama conseil

STE TRANS.GAT.R
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
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، 

32222، فاس املغرب

STE TRANS.GAT.R شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي سوار اوالس 
مو�سئ اوالس الطيب فاس - 32222 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
725 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   26
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANS.GAT.R
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االشغال   - الغي2  لحساب  البضائع 

املختلفة والبناء.
عنوان املقر االأتماعي : سوار اوالس 
 32222  - مو�سئ اوالس الطيب فاس 

فاس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : رشيد  كطباوي  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رشيد  كطباوي  السيد 

فاس 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  رشيد  كطباوي  السيد 

فاس 32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 5496/2021.

397I
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AM CONSULTING

 AU SERVICE DE
L’INDUSTRIE MAROCAINE

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تفويت حصص

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
 AU SERVICE DE L’INDUSTRIE

MAROCAINE شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي ، زاوية 
زنقة لالياقوت و زنقة العرعار،9 

،إقامة كاليس، الطابق 4، الشقة 
7 ، - 2222 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.376827
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  نون22  222   24 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
)ة( محمد حلحول  تفويت السيد 
67  حصة اأتماعية من أصل 333 
خديجة  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

حلحول بتاريخ 24 نون22  222.
)ة( محمد حلحول  تفويت السيد 
66  حصة اأتماعية من أصل 333 
العزيزة  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

عكيبي بتاريخ 24 نون22  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823223.
398I

cabinet idrissi

STE ATELIER NAILS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

cabinet idrissi
 rue abdelkrim benjelloun ،  3

30000، fes maroc
STE ATELIER NAILS شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي متجر   
8- زنقة ابي شعيب سكا ي - 32222 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7246 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   26
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ATELIER NAILS
تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
صالون تجميل وتصفيف شعر ومركز 
بيع أميع منتجات  بدنية مع  لياقة 
بهذا  املتعلقة  التجميل  ومستلزمات 

النشاط.
متجر     : عنوان املقر االأتماعي 
 32222  - زنقة ابي شعيب سكا ي   -8

فاس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
522 حصة  السيدة غزالن سهل : 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
 522  : ناصري  سكينة  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 6 السيدة غزالن سهل عنوانه)ا( 
فاس   32222 القلقليين  عياس  سرب 

املغرب.
السيدة سكينة ناصري عنوانه)ا( 
  2 الشقة   4 ا  عمارة  زهرة  تجزئة 

الطابق 2 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
 6 السيدة غزالن سهل عنوانه)ا( 
فاس   32222 القلقليين  عياس  سرب 

املغرب
السيدة سكينة ناصري عنوانه)ا( 
  2 الشقة   4 ا  عمارة  زهرة  تجزئة 

الطابق 2 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22  بتاريخ  2  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 5427.
399I

fiduciaire toudgha conseils

شركة اسكا تخفو
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire toudgha conseils
 N° 274 AVENUE MOHAMED
 V TINGHIR ، 45800، tinghir

tinghir
شركة اسكا تخفو شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي حي املجد 
  رقم 978 تنغي2 - 45822 تنغي2 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2 877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  يونيو  222    4
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

اسكا تخفو .
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء .
عنوان املقر االأتماعي : حي املجد 
تنغي2   45822  - تنغي2   978 رقم    

املغرب .
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : مصطفى  شهى  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

  222  : مصطفى  شهى  السيد 

بقيمة 22  سرهم.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مصطفى  شهى  السيد 

تنغي2   45822 تنغي2  املجد    حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  مصطفى  شهى  السيد 

تنغي2   45822 تنغي2  املجد    حي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   32 االبتدائية بورزازات بتاريخ 

 222 تحت رقم 877 2.

422I

BURCICA

MBE MAROC
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BURCICA

432 زنقة مصطفى املعاني املكتب 

4  الطابق 5 الدار البيضاء ، 

2 226، الدار البيضاء املغرب

MBE MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 2  زنقة 

ليبي2تي الطابق 3 العمارة 5 - 22222 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5235  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   26

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222)الجريدة الرسمية   24980

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MBE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.MAROC
-النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والتسليم  والتخزين  واللوأستيك 

والتوزيع
والتأأي2  والتصميم  -الرسومات 

وتوطين الشركات
والتجزئة  والتغليف  -التعبئة 

والبيع بالجملة
الرقمية   ، الصناعية  -الطباعة 
املدفوعات   ، اإللكت2ونية  التجارة   ،

اإللكت2ونية
والرسائل  الويب  مواقع  -إنشاء 

الوطنية والدولية
أي  بيع  أو  تشغيل  أو  -اقتناء 
عالمة  أو  اخت2اع  براءة  أو  ترخيص 

تجارية مرتبطة بالنشاط الرئي�سي ،
وتشغيل  وتركيب  وإنشاء  -اقتناء 
أميع امصول واملباني التجارية التي 
يمكن أن تخدم بشكل مباشر أو غي2 

مباشر لغرض الشركة ،
-االستحواذ عل7 حصة بأي شكل 
لها  شركات  أو  شركات  أي  في  كان 

غرض مماثل أو ذات صلة، 
أميع  فإن   ، عام  -وبشكل 
والصناعية  التجارية  العمليات 
واملالية واملنقولة والعقارية هي كذلك 
مباشر  غي2  أو  مباشر  بشكل  يرتبط 
يروج  أن  ويحتمل  الرئي�سي  بالهدف 

منشطة الشركة.
زنقة    2  : عنوان املقر االأتماعي 
ليبي2تي الطابق 3 العمارة 5 - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : الشويخ  مراس  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الشويخ  مراس  السيد 
تجزئة القاسرية إقامة الصنوبر  رقم 

27 92242 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  الشويخ  مراس  السيد 
تجزئة القاسرية إقامة الصنوبر  رقم 

27 92242 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 623 82.
42 I

CABINET HAMZAOUI

NOBLE CARGOS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

CABINET HAMZAOUI
 19BIS AVENUE OMAR IBN AL

 KHATTAB 2E ETAGE NO 8 ،
90000، TANGER MAROC

NOBLE CARGOS شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي اقامة 
العزيزة شارع اململكة العربية 

السعوسية الطابق 3 رقم 28 طنجة - 
92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22383

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    9
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NOBLE CARGOS
نقل بري   : غرض الشركة بإيجاز 

للبضائع ساخل املغرب و خارأه.
استي2اس و تصدير بجميع اشكاله..

اقامة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
العربية  اململكة  شارع  العزيزة 
السعوسية الطابق 3 رقم 28 طنجة - 

92222 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

السيدة نعيمة ازغاي : 522 حصة 
بقيمة 22  سرهم للحصة .

 252  : السيدة شهرزاس السعدي 
حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

 252  : السعدي  محمد  السيد 
حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ازغاي  نعيمة  السيدة 
اقامة الزموري 2 عمارة نجاة رقم 9  

92222 طنجة املغرب.
السعدي  شهرزاس  السيدة 
الرقم    3 عي ال22كة زنقة  عنوانه)ا( 
الدار   22342 حي موالي رشيد   222

البيضاء املغرب.
السيد محمد السعدي عنوانه)ا( 
اقامة الزموري 2 عمارة نجاة رقم 9  

92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد محمد السعدي عنوانه)ا( 
اقامة الزموري 2 عمارة نجاة رقم 9  

92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 2622 .
422I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

ASSAI TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20300، CASABLANCA MAROC

ASSAI TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي زواية 
شارع بوركون و زنقة أعفربن 

الحبيب اقامة املشرق الطابق االول 
رقم 3 - 22 22 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.473329
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في  2 شتن22  222 تقرر حل 
املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   ASSAI TRAVAUX
مقرها  وعنوان  سرهم   22.222
و  بوركون  شارع  زواية  اإلأتماعي 
زنقة أعفربن الحبيب اقامة املشرق 
الدار   22 22  -  3 الطابق االول رقم 
عدم   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

اشتغال.
زواية  ب  التصفية  مقر  حدس  و 
أعفربن  زنقة  و  بوركون  شارع 
الحبيب اقامة املشرق الطابق االول 
رقم 3 - 22422 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
محيب  محمد  السيد)ة( 
تجزئة  ليساسفة  عنوانه)ا(  و 
الدار   22 22    9 رقم  سامي2الدة 
البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدوس  االقتضاء  وعند 
املخولة  الصالحيات  عل7  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقوس و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: زواية شارع بوركون و زنقة أعفربن 
الحبيب اقامة املشرق الطابق االول 

رقم 3
الدار البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 822835.
423I

DOUAE CHMAMS COMPTA ET CONSEIL

PROMODIB
إعالن متعدس القرارات

 DOUAE CHMAMS COMPTA ET
CONSEIL

 RES IBN SINA 1 IMM A 8 APPT
 9 VN BP 7215 VN MEKNES،

50000، MEKNES MAROC
PROMODIB «شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة ذات الشريك 
الوحيد»
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وعنوان مقرها االأتماعي: رقم 7 
تجزئة سارا إقامة توهامي - 52222 

مكناس املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4 977

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في  2 نون22  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 
الديب  )ة(عبدالنبي  السيد  تفويت 
522 حصة اأتماعية من أصل 522 
حصة لفائدة السيد )ة( عبدالرحمان 

املحمدي
قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 
 PROMODIB تغيي2 إسم الشركة من

SIMEC TP 7 إ
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
الذي ينص عل7   :  7 و   6 بند رقم 
)ة(عبدالنبي  السيد  تفويت  مايلي: 
من  اأتماعية  حصة   522 الديب 
)ة(  حصة لفائدة السيد   522 أصل 

عبدالرحمان املحمدي
بند رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 
 PROMODIB تغيي2 إسم الشركة من

SIMEC TP 7 إ
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   22 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 5325.
424I

CARREFOUR BUSINESS

SOKRICAP سوكركاب
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

CARREFOUR BUSINESS
 BD MOHAMED V RUE

 MAURITANIA 1ERE
 ETAGEERFOUD BD MOHAMED

 V RUE MAURITANIA 1ERE
 ETAGEERFOUD، 52200،

ERFOUD MAROC
سوكركاب SOKRICAP شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي قصر 
أرزيقات عرب صباح زيز أرفوس - 

52222 أرفوس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.822 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   22 9 ماي    2 في  املؤرخ 
املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   SOKRICAP سوكركاب 
وعنوان  سرهم   42.222 رأسمالها 
أرزيقات  قصر  اإلأتماعي  مقرها 
عرب صباح زيز أرفوس - 52222 أرفوس 
اي  مزاولة  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

نشاط.
قصر  ب  التصفية  مقر  حدس  و 
 - أرفوس  زيز  صباح  عرب  أرزيقات 

52222 أرفوس املغرب. 
و عين:

و  كريمي  العزيز  عبد  السيد)ة( 
عنوانه)ا( قصر أرزيقات عرب صباح 
املغرب  أرفوس   52222 أرفوس  زيز 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 
أكتوبر  222 تحت رقم 454/2021.
425I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدوسة

 EDUCATION FOR LIFE
PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تعيين مسي2 أديد للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

شارع العركوب رقم  7724-2 
صندوق ال22يد رقم 46 ، 73222، 

الداخلة املغرب
 EDUCATION FOR LIFE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 3227 

حي الوحدة 23 - 73222 الدخلة 
املغرب.

تعيين مسي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 5947

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين  نون22  222    7 املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  أديد  مسي2 

حمومينة صالح الدين كمسي2 آخر

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

نون22  222 تحت رقم 899 .

426I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدوسة

OMAR MASSIR PESCA

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تعيين مسي2 أديد للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

شارع العركوب رقم  7724-2 

صندوق ال22يد رقم 46 ، 73222، 

الداخلة املغرب

OMAR MASSIR PESCA شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 55 

شارع الوطسين حي الرحمة - 73222 

الداخلة املغرب.

تعيين مسي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 947 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين  نون22  222   24 املؤرخ في 

مسي2 أديد للشركة السيد)ة( غربال 

عمر كمسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

نون22  222 تحت رقم 898 .

427I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدوسة

 HANDLING SERVICES
SAHARA

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

شارع العركوب رقم  7724-2 
صندوق ال22يد رقم 46 ، 73222، 

الداخلة املغرب
 HANDLING SERVICES SAHARA

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي حي 

الغفران زنقة رقم 27 عمارة معطاهلل 
رقم  3 - 73222 الداخلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2383
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  ماي  222   23 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
شركة  )ة(  السيد  تفويت 
حصة   HANDLING SERVICES 52
حصة   522 أصل  من  اأتماعية 
نيدعلي  الحسين  )ة(  السيد  لفائدة 

بتاريخ 23 ماي  222.
شركة  )ة(  السيد  تفويت 
 HANDLING SERVICES 422
 522 أصل  من  اأتماعية  حصة 
الهاشمي  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

كمي2ة بتاريخ 23 ماي  222.
شركة  )ة(  السيد  تفويت 
حصة   HANDLING SERVICES 52
حصة   522 أصل  من  اأتماعية 
نيدعلي  هشام  )ة(  السيد  لفائدة 

بتاريخ 23 ماي  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 24 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

يونيو  222 تحت رقم 982.
428I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدوسة

 HANDLING SERVICES
SAHARA

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تعيين مسي2 أديد للشركة
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ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

شارع العركوب رقم  7724-2 
صندوق ال22يد رقم 46 ، 73222، 

الداخلة املغرب
 HANDLING SERVICES SAHARA

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي حي 

الغفران زنقة رقم 27 عمارة معطاهلل 
رقم  3 - 73222 الداخلة املغرب.

تعيين مسي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2383
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم  ماي  222   26 في  املؤرخ 
مسي2 أديد للشركة السيد)ة( كمي2ة 

الهاشمي كمسي2 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

يونيو  222 تحت رقم 982.

429I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدوسة

LOTTE FISHING
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

توسيع نشاط الشركة 

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

شارع العركوب رقم  7724-2 
صندوق ال22يد رقم 46 ، 73222، 

الداخلة املغرب
LOTTE FISHING شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها االأتماعي رقم 3 حي 

امليناء - 73222 الداخلة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 684

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  شتن22  222   24 في  املؤرخ 
نشاط  إ 7  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
نقل البضائع لحساب الغي2-نقل 

االشخاص لحساب الغي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
  5 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

أكتوبر  222 تحت رقم 975.

4 2I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدوسة

MCKALLY
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

شارع العركوب رقم  7724-2 
صندوق ال22يد رقم 46 ، 73222، 

الداخلة املغرب
MCKALLY شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 

موالي اسماعيل رقم  /33 - 73222 
الداخلة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.  787

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت  نون22  222   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
كريم  محمد  )ة(  السيد  تفويت 
حصة اأتماعية من    .222 القباج 
أصل 222.  حصة لفائدة السيد )ة( 
حنان براسي بتاريخ 22 نون22  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 24 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

نون22  222 تحت رقم 873 .

4  I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدوسة

MCKALLY
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 أديد للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

شارع العركوب رقم  7724-2 
صندوق ال22يد رقم 46 ، 73222، 

الداخلة املغرب

MCKALLY شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 
موالي اسماعيل رقم  /33 - 73222 

الداخلة املغرب.
تعيين مسي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.  787

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين  نون22  222   22 املؤرخ في 
مسي2 أديد للشركة السيد)ة( برساي 

حنان كمسي2 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

نون22  222 تحت رقم 873 .
4 2I

FIDUNOUR SARL 

 AGRICOLE CONSULT
SAOUD SARL A.U

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تأسيس شركة

FIDUNOUR SARL
 LES BELLES RESI IMM 20 APP

 ،03 BENSLIMANE ، 13000
بنسليمان املغرب

 AGRICOLE CONSULT SAOUD
SARL A.U شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي سوار 

البصاصلة الزيايدة بنسليمان - 
3222  بنسليمان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
724 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   28
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 AGRICOLE CONSULT SAOUD

.SARL A.U

*تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أبقار املبان.

*تربية املاشية.
*تربية امغنام واملاعز..

سوار   : االأتماعي  املقر  عنوان 
 - بنسليمان  الزيايدة  البصاصلة 

3222  بنسليمان املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد بنعلي سعوس : 222  بقيمة 

22  سرهم.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سعوس  بنعلي  السيد 
  3222 الزيايدة  البصاصلة  سوار 

بنسليمان املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  سعوس  بنعلي  السيد 
بنسليمان  الزيايدة  البصاصلة  سوار 

3222  بنسليمان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  سليمان  ب2ن  االبتدائية 

نون22  222 تحت رقم 839.

4 3I

FIDUNEL

MAISON DE LUSTRE
إعالن متعدس القرارات

FIDUNEL
57 زنقة عبد الكريم الديوري 

الطابق 3 رقم 6 الدار البيضاء ، 
22222، الدار البيضاء املغرب

MAISON DE LUSTRE «شركة 
ذات املسؤولية املحدوسة»

وعنوان مقرها االأتماعي: 3 ، 
الطاهر السبتي - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 85247

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 6  نون22  222
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تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل7  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع  مايلي: 
ليصبح  سرهم   722.222,22
سرهم وذلك بإضافة    .322.222,22
عدس  ليصبح  نقذية  حصة   7222

الحصص 3.222 . 
عل7  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
توسيع هدف الشركة ليشمل  مايلي: 

االستي2اس والتصدير.
قرار رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 
االسا�سي  النظام  مقتضيات  تعديل 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل7  ينص  الذي   :2 رقم  بند 
توسيع هدف الشركة ليشمل  مايلي: 

االستي2اس والتصدير.
بند رقم 6: الذي ينص عل7 مايلي: 
مساهما  فائق  البشي2  السيد  يصبح 
 975.222,22 في رأسمال الشركة ب 
نقذية.  حصة   9752 أي  سرهم، 
الحضيكي  الحسان  السيد  ويصبح 
ب  الشركة  رأسمال  في  مساهما 
325.222,22 سرهم، أي 3252 حصة 

نقذية.
عل7  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
الشركة  راسمال  يصبح  مايلي: 

322.222,22.  سرهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823228.
4 4I

mohammed boumzebra

 RAYAN INFORMATIQUE
 BUREAUTIQUE ET

SCOLAIRE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 RAYAN INFORMATIQUE

 BUREAUTIQUE ET SCOLAIRE

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي مراب بباب 
الثالثاء الرقم 2  - 23222 الفقيه 

بن صالح املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4893
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    5
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 RAYAN INFORMATIQUE

.BUREAUTIQUE ET SCOLAIRE
بائع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بائع  بالتقسيط-  املكتبية  اللوازم 
اللوازم  بائع   - الكمبيوتر  أأهزة 

املدرسية بالتقسيط.
مراب   : االأتماعي  املقر  عنوان 
 23222  -   2 الرقم  الثالثاء  بباب 

الفقيه بن صالح املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

22.222,22  سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   422  : السيد شكري ريان 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيد شكري محمد : 322 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيد شكري حاميد : 322 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بني  السيد ريان شكري عنوانه)ا( 

مالل 22222 بني مالل املغرب.
عنوانه)ا(  شكري  محمد  السيد 

بني مالل 22222 بني مالل املغرب.
عنوانه)ا(  شكري  حاميد  السيد 

بني مالل 22222 بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

بني  السيد ريان شكري عنوانه)ا( 
مالل 22222 بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 

 2 سأن22  222 تحت رقم 3 3.
4 5I

KARIMI CONSEIL

 INSTITUTION SIRAJ ALHAY
PRIVEE

إعالن متعدس القرارات

KARIMI CONSEIL
9  زنقة أبل هابري الخيام 2 ، 

82222، اكاسير املغرب
 INSTITUTION SIRAJ ALHAY
PRIVEE «شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االأتماعي: تجزئة 
رقم E3C 5 58 الحي املحمدي 
اكاسير - 82222 اكاسير املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.49 3 
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 أكتوبر  222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 
522 حصة من طرف السيد  تفويت 
اوعلي ابراهيم و522 حصة من طرف 
  22 بقيمة  الشاوي مسي2ة  السيدة 
سرهم للحصة لفائدة السيد التاأر 

محمد.
قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 
الشاوي  السيدة  استقالة  قبول 
وتعيين  الشركة  تسيي2  من  مسي2ة 
أديد  مسيي2  التاأر  محمد  السيد 

ووحيد للشركة ملدة غي2 محدوسة.
قرار رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 
من  للشركة  التجاري  االسم  تغيي2 
 GROUPE SCOLAIRE JIL AL FITRA
 INSTITUTION SIRAJ ا 7   PRIVE 2

 .ALHAY PRIVEE
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل7  ينص  الذي   :3 رقم  بند 
للشركة:  التجاري  االسم  مايلي: 

 INSTITUTION SIRAJ ALHAY
.PRIVEE

بند رقم 8: الذي ينص عل7 مايلي: 
  22222 الشركة  رأسمال  قيمة 
حصة بقيمة    222 سرهم مقسم ل 
بالكامل  سرهم للحصة مكتتب    22
للشريك  ومخصص  نقًدا  ومدفوع 

الوحيد السيد التاأر محمد.
عل7  ينص  الذي   : 5 رقم  بند 
محمد  التاأر  السيد  تعيين  مايلي: 
مسيي2 أديد ووحيد للشركة ملدة غي2 

محدوسة. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   23 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

 222 تحت رقم 27382 .
4 6I

ZS AUDIT & CONSULTING

TOP CRAYON
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

ZS AUDIT & CONSULTING
 RUE DE LILLE ، 20000، 39

CASABLANCA MAROC
TOP CRAYON شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي سوار ولد 

سيدي عبد النبي شالالت عين 
حروسة املحمدية سوار أوالس سيدي 

عبدنبي شالالت ، عين حروسة 
املحمدية 28632 املحمدية املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.222  
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  أكتوبر  222   25 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
مريم لحجوجي  )ة(  تفويت السيد 
أصل  من  اأتماعية  حصة   2.522
)ة(  السيد  لفائدة  حصة    2.222
أكتوبر   25 بتاريخ  بنجلون  سعد 

.222 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 29 نون22 

 222 تحت رقم 2742.
4 7I
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fiduazizi

STE EL KAFNANI
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 

عمر املختار حي القدس، 7222، 
العيون املغرب

STE EL KAFNANI شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي زنقة واس 

سرعة بدزن رقم سوق أمال العيون 
- 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3923 

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  سأن22  222   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE EL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.KAFNANI
النقل   *  : بإيجاز  غرض الشركة 
ال22ي املحلي والدو ي للسلع البحرية 
وال22يد السريع. نقل البضائع لحسابي 
نقل امفراس  الخاص ولحساب الغي2. 
اآلخرين.  ولحساب  الخاص  لحسابي 
النقل املحلي والدو ي لجميع البضائع. 
النقل  والدو ي.  املحلي  امل22س  النقل 
والبضائع  وامشياء  للبضائع  ال22ي 
النقل في  النقل الدو ي.   ، من أي نوع 
الحديدية  والسكك  ال22ية  فئة:  أي 
العام  النقل  والبحرية.  والجوية 
نقل البضائع للركاب في  لألشخاص. 
املدن.  بين  وفيما  الحضرية  املناطق 
الصيد  صناعة  ال22يد.  ع22  النقل 
وشراء واستي2اس وتصدير وبيع وتجارة 
املنتجات  أميع  ونقل  امسماك 

السمكية. استي2اس و تصدير. التجارة 
أعمال البناء  تعفن متنوع.   ، العامة 
والصناعية.  السكنية  للمباني 
والبيع  والشراء  والتصدير  االستي2اس 
والتمثيل  والسمسرة  والتجارة 
أو  غرض  مي  والتوزيع  والتسويق 
أو  أو سلع  أو معدات  أو مواس  منتج 
بالصناعة  تتعلق  ملحقات  أو  آالت 
بشكل  البناء  وصناعة  عام  بشكل 
واالستي2اس  العامة  التجارة  خاص. 
الباطن.  من  والتعاقد  والتصدير 
الوطنية  للشركات  التجاري  التمثيل 
أو امأنبية. املشاركة املباشرة أو غي2 
املباشرة في أميع الشركات التي لها 
غرض مشابه للغرض الخاص بهذه 
الشركة أو التي من املحتمل أن تعزز 
وتسويق  ومعالجة  إنتاج  ؛  تطويرها 
الغذائية  ومشتقاتها  اممالح  وتوزيع 
والصناعية. امغذية العامة واستي2اس 
الغذائية.  املنتجات  أميع  وتسويق 
الطازأة  البحرية  املأكوالت  تسويق 
واملجمدة. أعمال البناء العامة ، غرق 
تاأر أسماك  تاأر السمك.  العموس. 
تسويق   .)MAREYAGE( بالجملة 
البحرية.  املأكوالت  منتجات  أميع 
وتسويق  وبيع  وتصدير  استي2اس 
امسماك الطازأة املجمدة واملصنعة 
امل22سة   ، القشريات الحية  واملجمدة. 
املجمدة وأميع املأكوالت البحرية   ،
)طازأة ، مجمدة ، مصنعة ، إلخ( ، 
صيد البحر. توريد وتجميد ومعالجة 
منتجات  أميع  وتسويق  وانتاج 
القوارب.  لوازم   - البحرية  املأكوالت 
استي2اس وتصدير وبيع وتسويق تأأي2 
ووحدات  البحري  الصيد  معدات 
الطويلة  بالخيوط  البحري  الصيد 
وتصدير  استي2اس  الجر.  وشباك 
النظافة.  منتجات  أميع  وتسويق 
العامة  الحفر  أعمال  السفن.  بيع 
والصرف الصحي والطرق والشبكات 
املياه  وإمداسات  والطرق  املختلفة 
نجارة  أعمال  والهاتف.  والكهرباء 
امسماك  بيع  وامملنيوم.  الخشب 
املأكوالت  وشراء  وتجزئة  بالجملة 
البحرية بالجملة. شراء وبيع وتسويق 
تسويق  البحرية.  املأكوالت  أميع 

وامل22سة  الطازأة  البحرية  املأكوالت 
واملجمدة واملعلبة والقشريات واملحار 
وأميع  والوأبات  السمك  وزيت 
امخرى  البحرية  املأكوالت  منتجات 
في السوق الوطنية والدولية. صناعة 
وتصدير  واستي2اس  وشراء  الصيد 
أميع  ونقل  امسماك  وتجارة  وبيع 
العامة  التجارة  السمكية.  املنتجات 
متعدسة  خدمات  متنوع.  تعفن   ،
وأعمال متنوعة. أعمال البناء العامة 
أعمال الحفر العامة  ، غرق العموس. 
والصرف الصحي والطرق والشبكات 
املياه  وإمداسات  والطرق  املختلفة 
نجارة  أعمال  والهاتف.  والكهرباء 
الخشب وامملنيوم. استي2اس وتصدير 
وتصدير  استي2اس  املنتجات.  أميع 
املتعلقة  واملعدات  املواس  وتسويق 
بأنشطة الشركة. الطحالب البحرية. 
شراء وبيع امعشاب البحرية. استي2اس 
عالج  البحرية.  امعشاب  وتصدير 
فنية  زيارات  البحرية.  الطحالب 

للمركبات واآلليات.
زنقة واس   : عنوان املقر االأتماعي 
سرعة بدزن رقم سوق أمال العيون 

- 72222 العيون املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة :  222 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 : الكفناني  اللطيف  عبد  السيد 

222  بقيمة 22.222  سرهم.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الكفناني  اللطيف  عبد  السيد 
بوأدور  التنمية  حي  عنوانه)ا( 

222 7 بوأدور املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الكفناني  اللطيف  عبد  السيد 
بوأدور  التنمية  حي  عنوانه)ا( 

222 7 بوأدور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   26 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

 222 تحت رقم 3716/2021.

4 8I

ملركز الجهوي لالستثمار لجهة سرعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

AIT EL HAJ POWER
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة سرعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة ساسس 
الطابق االول ورزازات، 45222، 

ورزازات املغرب
AIT EL HAJ POWER شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم554  
حي الوحدة - 45222 ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  733

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   24
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AIT EL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. HAJ POWER
 *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املوساومة 
* البناء واالشغال املختلفة 

* بيع لوازم املكتب 
* بقل البضائع للغي2 .

عنوان املقر االأتماعي : رقم554  
حي الوحدة - 45222 ورزازات املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : السيد ايت الحاج حمزة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد ايت الحاج حمزة عنوانه)ا( 
 45222 الوحدة  حي  رقم554  

ورزازات املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ايت الحاج حمزة عنوانه)ا( 
 45222 الوحدة  حي  رقم554  

ورزازات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22    2 االبتدائية بورزازات بتاريخ 

 222 تحت رقم 222 .
4 9I

CAFIGEC

 SAMA EXPERTISE ET
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
 SAMA EXPERTISE ET SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي حي املحطة 

3  زنقة روكروي الشقة 2  ب 
  ب2 الطابق 6 بلفيدير - 22 22 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52472 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   28
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SAMA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.EXPERTISE ET SERVICES

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
االستشارات اإلسارية.

حي   : االأتماعي  املقر  عنوان 
  2 3  زنقة روكروي الشقة  املحطة 
ب   ب2 الطابق 6 بلفيدير - 22 22 

الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : لعوينا  ايمان  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  لعوينا  ايمان  السيدة 
شقة   2 طابق  الوروس  اقامة   5 رقم 
عين  القدس  و  الداخلة  زاوية   522

الشق 22 22 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  لعوينا  ايمان  السيدة 
شقة   2 طابق  الوروس  اقامة   5 رقم 
عين  القدس  و  الداخلة  زاوية   522

الشق 22 22 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823223.

422I

ZS AUDIT & CONSULTING

OFFICE INDUSTRY
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

ZS AUDIT & CONSULTING
 RUE DE LILLE ، 20000، 39

CASABLANCA MAROC
OFFICE INDUSTRY شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق الثالت رقم 
8 الدار البيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.43 4 9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 25 أكتوبر  222 تمت 

املصاسقة عل7 :

مريم لحجوجي  )ة(  تفويت السيد 

أصل  من  اأتماعية  حصة   4.222

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   2 .222

أكتوبر   25 بتاريخ  بنجلون  سعد 

.222 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 442 4.

42 I

FIDUNEL

BORJ AL HAMIDINE

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

FIDUNEL

57 زنقة عبد الكريم الديوري 

الطابق 3 رقم 6 الدار البيضاء ، 

22222، الدار البيضاء املغرب

BORJ AL HAMIDINE شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االأتماعي مجموعة 

التقدم GH 2-7  الطابق 2 سيدي 

ال22نو�سي. - 22622 الدار البيضاء 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.323657

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت  نون22  222   28 في  املؤرخ 

نشاط  إ 7  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

تأأي2محالت تجارية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 823229.

422I

FI.DEBAGH

Café SONDOUS
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FI.DEBAGH
شارع منصور الذهبي إقامة ميسيل 

طابق   مكتب رقم  3 طنجة ، 
92222، طنجة املغرب

Café SONDOUS شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي 2   إقامة 

الفرسوس حي موالي الحفيظ - 
92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 225 7

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    7
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Café  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SONDOUS
و  مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم.
   2  : االأتماعي  املقر  عنوان 
إقامة الفرسوس حي موالي الحفيظ - 

92222 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
22  حصة   : السيد سعيد مرون 

بقيمة 222.  سرهم للحصة .
22  بقيمة   : السيد سعيد مرون 

222.  سرهم.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد سعيد مرون عنوانه)ا( حي 

 27 زنقة  فضيلة  تجزئة  ال22انص   

رقم  2 طنجة 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد سعيد مرون عنوانه)ا( حي 

 27 زنقة  فضيلة  تجزئة  ال22انص   

رقم  2 طنجة 92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 248643.

423I

boss management accounting

فيتنس مولتي سيرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

رفع رأسمال الشركة

boss management accounting

 5AV SALAH EDDINE EL AYOUBI

 1ER ETAGE N°4 TETOUAN

 MAROC ، 93000، tetouan

maroc

فيتنس مولتي سي2فيس شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 

الجوالن، ساحة الجوالن، الوالية 

سنت2 ، بلوك 5 ، تطوان - 93222 

تطوان املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23223

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم  نون22  222   25 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  سرهم»    .422.222»

  .522.222» إ 7  سرهم»    22.222»

مقاصة  إأراء   : طريق  عن  سرهم» 

مع سيون الشركة املحدسة املقدار و 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22    5 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

 222 تحت رقم 9 69.

424I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

BOURJ ELECT

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

قفل التصفية

 Cabinet Comptable Azmani

Mounsef

 Rue Anoual N°46 ، 32000، AL

Hoceima Maroc

BOURJ ELECT شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي : طريق 

السواني ايت يوسف و علي بني 

ورياغل ايت يوسف و علي - 32222 

الحسيمة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2893

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر  نون22  222    2 في  املؤرخ 

ذات  شركة   BOURJ ELECT حل 

رأسمالها  مبلغ  املحدوسة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  سرهم    22.222

ايت  السواني  طريق  اإلأتماعي 

يوسف و علي بني ورياغل ايت يوسف 

املغرب  الحسيمة   32222  - علي  و 

للنشاط  النهائي  اللتوقف  نتيجة 

التجاري للشركة.

و عين:

السيد)ة( أحمد تيسي2 و عنوانه)ا( 

حي   22 رقم  بوعفيف  سيدي  زنقة 

املغرب  الحسيمة   32222 باريو 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 

طريق  وفي  نون22  222    2 بتاريخ 

بني  علي  و  يوسف  ايت  السواني 

 32222  - ورياغل ايت يوسف و علي 

الحسيمة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالحسيمة  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 4 7.

425I

MOORE CASABLANCA

لك بارتنرز
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

لك بارتن2ز شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 82  
شارع ٱنفا الدارالبيضاء - 22222 

الدارالبيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
522325

  5 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  أكتوبر  222 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
لك   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

بارتن2ز.
َمجاُل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

طاِعِم؛
َ
امل

إسارة املطاعم؛
بجميع   ، الشركة  مشاركة 
أو  الشركات  أميع  في   ، الوسائل 
التي  أو  إنشاؤها  تم  التي  الشركات 
تكون  قد  والتي   ، إنشاؤها  سيتم 
وال سيما   ، الشركة  مرتبطة لغرض 
شركات أديدة أو  عن طريق إنشاء 
املساهمة أو توصية أو االشت2اك أو 
إعاسة شراء اموراق املالية أو حقوق 
الشركات أو االندماج أو التحالف أو 
االتحاس في املشاركة أو إسارة اإليجار ؛

أي استشارات وسراسات وتقديم 
خدمات القتناء وإسارة وبيع العقارات 
وبوأه عام أي استشارات وسراسات 

وتقديم خدمات أخرى .

  82  : االأتماعي  املقر  عنوان 
 22222  - الدارالبيضاء  ٱنفا  شارع 

الدارالبيضاء املغرب .
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : زروقي  هشام  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد هشام زروقي عنوانه)ا( كازا 
 3 9  عمارة    شقة  كرين تاون الو 
البيضاء  بوسكورة  الخظراء  املدينة 

22222 الدارالبيضاء املغرب .
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد هشام زروقي عنوانه)ا( كازا 
 3 9  عمارة    شقة  كرين تاون الو 
البيضاء  بوسكورة  الخظراء  املدينة 

22222 الدارالبيضاء املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر  222 تحت رقم 797752.
426I

ZS AUDIT & CONSULTING

ABLA TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

ZS AUDIT & CONSULTING
 RUE DE LILLE ، 20000، 39

CASABLANCA MAROC
ABLA TRADING شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي الدار 
البيضاء ، زاوية شارع يعقوب 

املنصور ، 3 زنقة إسحاق بن حنين 
، الطابق امول ، شقة   - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.334555

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  أكتوبر  222   25 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
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مريم لحجوجي  )ة(  تفويت السيد 
أصل  من  اأتماعية  حصة    5
سعد  )ة(  حصة لفائدة السيد    22

بنجلون بتاريخ 25 أكتوبر  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 232 4.

427I

ACCURCONSULTING

STE ZAKARIA ECHANGE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCURCONSULTING
 IMM1 APPT 5 3EME ETAGE

 COMPLEXE FIRDAOUS
 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA املغرب
STE ZAKARIA ECHANGE شركة 

ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 26 
تجزئة شوقي 23 مركز أوالس عبدون 

خريبكة - 25222 خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7385

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   22
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZAKARIA ECHANGE
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امموال، أعمال أخرى.
 26 رقم   : عنوان املقر االأتماعي 
مركز أوالس عبدون   23 تجزئة شوقي 

خريبكة - 25222 خريبكة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : السيد الجيال ي بنعداسة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الجيال ي بنعداسة عنوانه)ا( 

سوار العمامرة أوالس عبدون خريبكة 

25222 خريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد الجيال ي بنعداسة عنوانه)ا( 

سوار العمامرة أوالس عبدون خريبكة 

25222 خريبكة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

26 سأن22  االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

 222 تحت رقم 584.

428I

FIGENOR

TRANS LOUK WASIRI
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

FIGENOR

 BD YOIUSSEF IBN  85

 TACHFINE ، 62000، NADOR

MAROC

TRANS LOUK WASIRI شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي حي اوالس 

ميمون زنقة 72 رقم 56 - الطابق 

االول رقم 2 - 62222 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

23229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222     

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.LOUK WASIRI

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع عل7 الطرق و خدمات النقل.

: حي اوالس  عنوان املقر االأتماعي 
الطابق   -  56 رقم   72 زنقة  ميمون 

الناظور   62222  -  2 رقم  االول 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

حصة   522  : السيد نصر لوكيلي 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

السيدة امال العال ي : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لوكيلي  نصر  السيد 

58 شارع عبداللطيف بن قدور سرج 

حي  االسماعلية  اقامة   24 طابق  ب 
راسين 22222 الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  العال ي  امال  السيدة 
ش  ط  ب  سرج  حروسة  عين  زنقة   9

الدارالبيضاء   22222 حي راسين    2

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  لوكيلي  نصر  السيد 

58 شارع عبداللطيف بن قدور سرج 

حي  االسماعلية  اقامة   24 طابق  ب 
راسين 22222 الدارالبيضاء املغرب

عنوانه)ا(  العال ي  امال  السيدة 
ش  ط  ب  سرج  حروسة  عين  زنقة   9

الدارالبيضاء   22222 حي راسين    2

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 26 سأن22 

 222 تحت رقم 4547.

429I

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

LA BEL AGRO
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

 HAY TARGA -MARRAKECH 872

 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

LA BEL AGRO شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي الشقة 9 

عمارة الشروق 22 تجزئة م22وكة 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.49 5 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 25 أكتوبر  222 تقرر حل 

 LA شركة ذات املسؤولية املحدوسة 

BEL AGRO مبلغ رأسمالها 22.222  

اإلأتماعي  مقرها  وعنوان  سرهم 

تجزئة   22 عمارة الشروق   9 الشقة 

مراكش   42222  - مراكش  م22وكة 

النشاط  إيقاف   : ل  نتيجة  املغرب 

بصفة نهائية .

الشقة  ب  التصفية  مقر  حدس  و 

تجزئة م22وكة   22 9 عمارة الشروق 

مراكش - 42222 مراكش املغرب. 

و عين:

و  بالعزري  مصطفى  السيد)ة( 

عنوانه)ا( سيدي بليوط الدارالبيضاء 

املغرب  الدارالبيضاء   22222 انفا 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32377 .

432I
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IMPEX TRADING

IMPEX TRADING
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IMPEX TRADING
 BD ANFA ANGLE RUE CLOS 75

 DE PROVENCE 9 EME ETAGE
 APPT B 108 CASABLANCA 75

 BD ANFA ANGLE RUE CLOS DE
 PROVENCE 9 EME ETAGE APPT
 B 108 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
IMPEX TRADING شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
 BD 75 وعنوان مقرها اإلأتماعي
 ANFA ANGLE RUE CLOS DE

 PROVENCE 9 EME ETAGE
 APPT B 108 CASABLANCA

 CASABLANCA 20000
CASABLANCA املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5248 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    5
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 IMPEX : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRADING
صنع     : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزأاج وامواني الزأاأية ؛
 االستي2اس والتصدير.

 التوزيع والخدمات اللوأستية.
 وبصورة أعم ، أميع العمليات 
املنقولة  أو  الصناعية  أو  التجارية 
بشكل  املتعلقة  واملالية  العقارية  أو 
مباشر أو غي2 مباشر بغرض الشركة 
تحقيقها  تعزيز  شأنها  من  التي 

وتطويرها..

 75  : االأتماعي  املقر  عنوان 
 BD ANFA ANGLE RUE CLOS
 DE PROVENCE 9 EME ETAGE
 APPT B  28 CASABLANCA
 CASABLANCA 22222

CASABLANCA املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  222  : العوفي  هشام  السيد 

بقيمة 22.222  سرهم.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 6 السيد هشام العوفي عنوانه)ا( 
شارع عبد الحق بن محيو حي النخيل 

22222 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
 6 السيد هشام العوفي عنوانه)ا( 
شارع عبد الحق بن محيو حي النخيل 

22222 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823285.
43 I

PROMORI

PROMORI
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

رفع رأسمال الشركة

PROMORI
 ،A طريق 29  الدرابنة، املجمع

الطابق الثالت، املكتب A. 2 سيدي 
معروف ، 82 27، الدارالبيضاء 

املغرب
PROMORI شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي طريق 29  
الدرابنة، املجمع A، الطابق الثالت، 
املكتب A. 2 سيدي معروف طريق 
29  الدرابنة، املجمع A، الطابق 

الثالت، املكتب A. 2 سيدي 
معروف 82 27 الدارالبيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.47674 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم  نون22  222  في     املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  سرهم»   9.922.222»
«22.222  سرهم» إ 7 «2.222.222  
مقاصة  إأراء   : طريق  عن  سرهم» 
مع سيون الشركة املحدسة املقدار و 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823427.
432I

FIDUBAM

 NOUNA CONSTRUCTION
نونا كونستغيكسيون

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUBAM
 N°3 Bd PRINCE SIDI

 MOHAMED NADOR N°3
 Bd PRINCE SIDI MOHAMED

 NADOR، 62000، NADOR
MAROC

 NOUNA CONSTRUCTION
نونا كونستغيكسيون شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي حي 

االلفة ابن طيب الدريوش 62253 
الدريوش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   22
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

نونا   NOUNA CONSTRUCTION

كونستغيكسيون.

بناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنشات السكنية و الغي2 السكنية

عنوان املقر االأتماعي : حي االلفة 

ابن طيب الدريوش 62253 الدريوش 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد نونة عبد الحفيظ : 222.  

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحفيظ  عبد  نونة  السيد 

طيب  ابن  االلفة  حي  عنوانه)ا( 

سريوش 62253 الدريوش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الحفيظ  عبد  نونة  السيد 

طيب  ابن  االلفة  حي  عنوانه)ا( 

سريوش 62253 الدريوش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدريوش  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 36 .

433I

preficos

 GOING UP GROUP INTER
EVENTS

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

preficos

 mohamed bouziane résidence

 farhataine 2 appt 11 casablanca

 derb feriha rue 2 n 23، 20400،

casablanca casablanca

 GOING UP GROUP INTER

EVENTS شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد



24989 الجريدة الرسميةعدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) 

وعنوان مقرها اإلأتماعي الطابق 
الثالث مكتب رقم 5 تجزئة السالم 

رقم 55 مديونة 29492 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
523 55

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    2
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 GOING UP GROUP INTER

.EVENTS
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تنظيم امحداث.
الطابق   : االأتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة السالم   5 الثالث مكتب رقم 
الدار   29492 مديونة   55 رقم 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 522.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 5.222  : حصاري  اشرف  السيد 
حصة بقيمة 2.222  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اشرف حصاري عنوانه)ا( 
حي أمل رقم 6 3 الطابق الثاني طيط 

مليل 29642 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد اشرف حصاري عنوانه)ا( 
حي أمل رقم 6 3 الطابق الثاني طيط 

مليل 29642 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 55 523.
434I

CAP MONDIAL COMPTA

TIZGIT TRAV
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CAP MONDIAL COMPTA
 RUE AKOUB MANSOUR 1ER 2
 ETAGA N1 ، 90000، TANGER

MAROC
TIZGIT TRAV شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزئة 

عايدة فيالج زنقة افياصيون رقم 4 
كم 6 محل رفم 6  - 92222 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.77933

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   22 7 أبريل   28 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
اوكيدا  فاتح  )ة(  السيد  تفويت 
22  حصة اأتماعية من أصل 22  
رضوان  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

مورافي بتاريخ 22 ماي 7 22.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

7 22 تحت رقم  2 83 .

435I

Trefle Conseil

M & N›S RESTOS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

Trefle Conseil
 Angle Bd. Zerktouni et Rue
 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc
M & N›S RESTOS شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق 6 رقم 8  - - 
22362 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   24
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 M &  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.N’S RESTOS
غرض الشركة بإيجاز : *إستغالل 
محالت الوأبات الخفيفة واملطاعم 
متعلقة  متعدسة  خدمات  وتقديم 
منظمون  )ممونون،  باإلطعام 

االستقبال...(.
*إبرام اتفاقيات االمتياز التجاري 

أو أي اتفاقية مماثلة.
*أميع عمليات استي2اس و تصدير 

السلع والخدمات املتعلقة بالطعام.
العمليات  أميع  عام  *وبشكل 
أو  قانونية  كانت  سواء  نوع  أي  من 
اقتصاسية أو مالية أو منقولة أو غي2 
منقولة تتعلق بالغرض املذكور أعاله 
مماثلة  أخرى  أغراض  نفس  بأي  أو 
أو ذات صلة، بصفة أن تؤيد بشكل 
الذي  الهدف  غي2مباشر  أو  مباشر 
تسع7 الشركة إ 7 تحقيقه أو امتداسه 

أو تطويره..
59 شارع  عنوان املقر االأتماعي : 
 -  -   8 رقم   6 الطابق  الزرقطوني 

22362 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد مهدي الزوبع : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
حصة   522  : نزار اصوفي  السيد 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الزوبع  مهدي  السيد 
 82 رقم  اسريس  موالي  تجزئة 
البيضاء  الدار   22422 كاليفورنيا 

املغرب.

عنوانه)ا(  اصوفي  نزار  السيد 
شقة   25 زنقة زايد بن رفاعة طابق 
الدار البيضاء   22372 املعاريف     

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  الزوبع  مهدي  السيد 
 82 رقم  اسريس  موالي  تجزئة 
البيضاء  الدار   22422 كاليفورنيا 

املغرب
عنوانه)ا(  اصوفي  نزار  السيد 
شقة   25 زنقة زايد بن رفاعة طابق 
الدار البيضاء   22372 املعاريف     

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 822345.
436I

FLASH ECONOMIE

SOCIETE FIXIT
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

حي نورا رقم 46 شارع الحسن الثاني
سبع عيون مكناس

SOCIETE FIXIT
شركة محدوسة املسؤولية ش.م.م 

لشريك الوحيد
راسمالها 22 222 92 سرهم

ايت احماس ايت بوبيدمان سبع 
عيون الحاأب

رقم السجل التجاري  28223 
بمكناس

فسخ مسبق للشركة و تعيين 
املصفي 

في  املؤرخ  العرفي  العقد  بموأب 
4  سبتم22  222 و املسجل بتاريخ22 

سبتم22  222 قرر الجمع العام 
االستثنائي ما يلي.

 SOCIETE ش م م لشريك الوحيد
املسبق  الفسخ  عن  اإلعالن   FIXIT

لشركة
 NR823422 للشركة  كمصفي 
تعيين السيد بوهدي رشيد الحامل 

لبطاقة التعريف الوطنية رقم-
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تعين املقر االأتماعي ايت احماس 

ايت بوبيدمان سبع عيون الحاأب - 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت  نوفم22 222    7 بمكناس يوم 
رقم 376 

437I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE HAJJAM
TRANSPORT IMPORT-

EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

ائتمانية سبع عيون

حي نورا رقم 46 شارع الحسن الثاني

سبع عيون مكناس

 SOCIETE HAJJAM TRANSPORT

«IMPORT-EXPORT «SARL

شركة محدوسة املسؤولية ش.م.م 
راسمالها 22 222 22  سرهم

حي ايت يحيى الدندون سبع عيون 

الحاأب
رقم السجل التجاري  4262 

بمكناس

فسخ مسبق للشركة و تعيين 

املصفي 

في  املؤرخ  العرفي  العقد  بموأب 

 2 نوفم22  222 و املسجل بتاريخ2  

نوفم22 222 قرر الجمع العام 

االستثنائي ما يلي.

املسبق  الفسخ  عن  اإلعالن 

لشركة

 SOCIETE HAJJAM ش م م   »  «

 TRANSPORT IMPORT-EXPORT

««SARL

السالم  عبد  الحجام  والسيد   

 C274792 الحامل لبطاقة التعريف 

تعيين السيد الحجام احمد الحامل 

لبطاقة التعريف الوطنية رقم-

 D6 2978 للشركة  كمصفيين 

الوطنية

ايت  حي  االأتماعي  املقر  تعين 

يحيى الدندون سبع عيون الحاأب-

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت  نوفم22 222    9 بمكناس يوم 

رقم 379
438I

EURODEFI-NORD-AUDIT

 GLOBAL ENGINEERING
TRAV

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EURODEFI-NORD-AUDIT
 -4éme étage n°22 TANGER  7
 avenue mohamed V ، 90100،

TANGER MAROC
 GLOBAL ENGINEERING TRAV
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي 7  شارع 
محمد الخامس الطابق الرابع رقم 

22 - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 224 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222     
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.GLOBAL ENGINEERING TRAV

غرض الشركة بإيجاز : بناء أعمال 
الهندسة املدنية امخرى.

7  شارع  عنوان املقر االأتماعي : 
رقم  الرابع  الطابق  الخامس  محمد 

22 - 92222 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : عثمان  الذهيبة  السيد 
حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الذهيبة عثمان عنوانه)ا( 
سوار والس حمو الغابة ج. ق العوامرة 

52 92 القصر الكبي2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد الذهيبة عثمان عنوانه)ا( 
سوار والس حمو الغابة ج. ق العوامرة 

52 92 القصر الكبي2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 248546.
439I

ZS AUDIT & CONSULTING

 OMAR BUSINESS
COMMUNICATION

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تفويت حصص

ZS AUDIT & CONSULTING
 RUE DE LILLE ، 20000، 39

CASABLANCA MAROC
 OMAR BUSINESS

COMMUNICATION شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي قيسارية 
برج الياقوت شارع رحال املسكيني 

الدار البيضاء - 22222 الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.275585

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  أكتوبر  222   25 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
مريم لحجوجي  )ة(  تفويت السيد 
أصل  من  اأتماعية  حصة   22
سعد  )ة(  حصة لفائدة السيد    22

بنجلون بتاريخ 25 أكتوبر  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 439 4.
442I

ZS AUDIT & CONSULTING

OFFICE INDUSTRY
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

رفع رأسمال الشركة

ZS AUDIT & CONSULTING
 RUE DE LILLE ، 20000، 39

CASABLANCA MAROC
OFFICE INDUSTRY شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق الثالت رقم 
8 الدار البيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.43 4 9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم  أكتوبر  222   25 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  سرهم»   2.922.222»
«22.222 .2 سرهم» إ 7 «5.222.222 
حصص  تقديم   : طريق  عن  سرهم» 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 442 4.

44 I

FMJE

LASER IDEAL شركة 
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

FMJE
 Plate-forme d›écoute

 d›orientation et
 d›accompagnement route

 Meknès hay taj rue 203 Ain
 kadouss Fès ، 30000، FES

MAROC
 شركة LASER IDEAL شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 293 
قطاع س 5 القطب الحضري راس 
املاء أماعة عين الشقف موالي 
يعقوب فاس 32222 فاس املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   24

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.LASER IDEAL

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سيكورات من الخشب.
عنوان املقر االأتماعي : رقم 293 

القطب الحضري راس   5 قطاع س 

موالي  الشقف  عين  أماعة  املاء 

يعقوب فاس 32222 فاس املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 56.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيدة كوتر ازريول :  28 بقيمة 

22  سرهم.

بقيمة   28  : السيد مني2 أعوان 

22  سرهم.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ازريول  كوتر  السيدة 
هارون  عين  سعيدة  حي   62 رقم 

32222 فاس املغرب.

عنوانه)ا(  أعوان  مني2  السيد 
5 أنان الدراسر سيدي  55 زنقة  رقم 

بوأيدة فاس 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  ازريول  كوتر  السيدة 
هارون  عين  سعيدة  حي   62 رقم 

32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22    6 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 35 5.

442I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

ZOOM CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 BLOC B N 16 APP RDC
 ZERKTOUNI MEDIOUNA
 CASABALANCA ، 20490،

MEDIOUNA MAROC
 ZOOM CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

 RDC LOT وعنوان مقرها اإلأتماعي
 HORIZON N 2 SIDI RAHAL
 CHATII BERRCHID - 26175

برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 5955

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   22
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZOOM CONSTRUCTION
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواس البناء.
 RDC  : االأتماعي  املقر  عنوان 
 LOT HORIZON N 2 SIDI RAHAL
 CHATII BERRCHID - 26175

برشيد املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : املامون  مفتاح  السيد 
حصة بقيمة 22.222  سرهم للحصة 

  222  : املامون  مفتاح  السيد 
بقيمة 22.222  سرهم.

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املامون  مفتاح  السيد 
شاطئ  رحال  سيدي  شريف  حي 

برشيد 75 26 برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  املامون  مفتاح  السيد 
شاطئ  رحال  سيدي  شريف  حي 

برشيد 75 26 برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22  بتاريخ  2  ب22شيد  االبتدائية 

 222 تحت رقم  42 .
443I

ste fidarail

خلوفي سيرفيس طرونس
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste fidarail
 rue ibn rochd imm baraka appt

nr 2 ، 60000، oujda maroc
خلوفي سي2فيس طرونس شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي حي 
القدس شارع هيفا ب رقم 7  وأدة 

- 62222 وأدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37683

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  يونيو  222    4
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
خلوفي   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

سي2فيس طرونس .

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
متنوعة أو إنشاءات.

حي   : االأتماعي  املقر  عنوان 
القدس شارع هيفا ب رقم 7  وأدة 

- 62222 وأدة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيدة سناء امحمدي : 22.222  

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
  222  : امحمدي  سناء  السيدة 

بقيمة 22  سرهم.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سناء امحمدي عنوانه)ا( 
  7 رقم  ب  هيفا  شارع  القدس  حي 

وأدة 62222 وأدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة سناء امحمدي عنوانه)ا( 
  7 رقم  ب  هيفا  شارع  القدس  حي 

وأدة 62222 وأدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

 222 تحت رقم  247.

444I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

STUDIO 27
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

STUDIO 27 شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي شقة رقم 
45 الطابق الخامس زنقة محمد 
البقال رقم  9  أليز - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22895

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   29

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STUDIO 27

التصوير   : غرض الشركة بإيجاز 

تنظيم   - الفنية  اللوحات  وبيع 

معارض اللوحات الفنية 

االستي2اس والتصدير.

شقة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
رقم 45 الطابق الخامس زنقة محمد 

 42222  - أليز  رقم  9   البقال 

مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 EYEWITNESS : 50 الشركة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

 52  : سباستيان  فالييل  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الشركة EYEWITNESS عنوانه)ا( 

باريس   75225 سانجرمان  شارع 

فرنسا.

سباستيان  فالييل  السيد 
عنوانه)ا( 37 زنقة اكاسياس 7 752 

باريس فرنسا.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

سباستيان  فالييل  السيد 
عنوانه)ا( 37 زنقة اكاسياس 7 752 

باريس فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32322 .

445I

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

ECOLODGEOUARZAZATE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

 TRAINING SOLUTIONS SARL
AU

رقم   بناية 46.47 تجزئة املركز, 
شارع محمد الخامس ورزازات ، 

45222، ورزازات املغرب
 ECOLODGEOUARZAZATE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي تكمي 

الجديد ترميكت - 45222 ورزازات 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  759

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222    2
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ECOLODGEOUARZAZATE
«التسيي2   : غرض الشركة بإيجاز 
واالستغالل الفالحي» «منتزه سياحي» 

« تنظيم الحفالت».
تكمي   : االأتماعي  املقر  عنوان 
ورزازات   45222  - ترميكت  الجديد 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 522  : بوشدور  لحسن  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
 522  : علي  ايت  محمد  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد لحسن بوشدور عنوانه)ا( 
 45222   62 رقم   2 تجزئة الشمس 

ورزازات املغرب.

السيد محمد ايت علي عنوانه)ا( 
 45222 ترميكت  الجديد  تكمي 

ورزازات املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
صفصاف  ابراهيم  السيد 
ورزازات  ترميكت  تابونت  عنوانه)ا( 

45222 ورزازات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   25 االبتدائية بورزازات بتاريخ 

 222 تحت رقم 22  .
446I

STE SUD EST GESTION SARL

STE BOUDAOUD POWER
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 26 العمارة 99 شارع موالي 

علي الشريف ، 52222، الرشيدية 
املغرب

STE BOUDAOUD POWER شركة 
ذات املسؤولية املحدوسة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي قصر 
اخيت ملعب تنجداس - 52622 

تنجداس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 2 65

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22 سأن22  222 تقرر حل  املؤرخ في 
املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   STE BOUDAOUD POWER
وعنوان  سرهم    22.222 رأسمالها 
مقرها اإلأتماعي قصر اخيت ملعب 
املغرب  تنجداس   52622  - تنجداس 

نتيجة ل : توقف نشاط الشركة.
قصر  ب  التصفية  مقر  حدس  و 
 52622  - تنجداس  ملعب  اخيت 

تنجداس املغرب. 
و عين:

و  بداوس  مصطفى  السيد)ة( 
عنوانه)ا( قصر اخيت ملعب تنجداس 
)ة(  كلميمة املغرب كمصفي   52622

للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 
سأن22  222 تحت رقم 600/2021.

447I

RIAD CONSULTANT

SOULAYMAN RECYCLAGE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

 SOULAYMAN RECYCLAGE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي سوار 

ال22اهمة عامر سال - 222   سال 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
34943

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222    8
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOULAYMAN RECYCLAGE
 TRIEUR  : غرض الشركة بإيجاز 
 OU NETTOYEUR DE DÉCHETS

. DE LAINE DE COTON
سوار   : االأتماعي  املقر  عنوان 
سال     222  - سال  عامر  ال22اهمة 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
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السيد محمد بلشهب : 522 حصة 
بقيمة 22  سرهم للحصة .

حصة   522  : بية  محمد  السيد 
بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بلشهب  محمد  السيد 
رقم    عمان  زنقة  البدر  قطاع 

العيايدة 262   سال املغرب.
سوار  السيد محمد بية عنوانه)ا( 
سال     252 سال  عامر  ال22اهمة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  بلشهب  محمد  السيد 
رقم    عمان  زنقة  البدر  قطاع 

العيايدة 262   سال املغرب
سوار  السيد محمد بية عنوانه)ا( 
سال     252 سال  عامر  ال22اهمة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   22 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

 222 تحت رقم 37846.
448I

CELYA CONSULTING

AMPIC
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CELYA CONSULTING
 Rue 1 Etage 2 Appt 3 Tarik Al 45
 Khir Sidi Bernoussi Casablanca

، 20610، Casablanca MAROC
AMPIC شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

 TARIK AL وعنوان مقرها اإلأتماعي
 KHAIR RUE 1 N 45 ETG 2 APT
 3 BERNOUSSI CASABLANCA -

2 226 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.435233

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت  نون22  222   28 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

 M’HAMED )ة(  السيد  تفويت 
من  اأتماعية  حصة   AMZIR 500
السيد  لفائدة  حصة    .222 أصل 
)ة( JAMAL AMZIR بتاريخ 28 نون22 

.222 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823386.
449I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

AL ANHAR FOURAGE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 
هللا رقم 32 الريش ، 52422، الريش 

املغرب
AL ANHAR FOURAGE شركة 

ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 22 شارع 
امبارك الغراس حي امازير الريش - 

52422 الريش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ANHAR FOURAGE
غرض الشركة بإيجاز : حفراالبار 
و  البناء  أو  املختلفة  امشغال   ،

التصدير و االست2اس .
22 شارع  عنوان املقر االأتماعي : 
 - الريش  امازير  حي  الغراس  امبارك 

52422 الريش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة: 222.222.  

سرهم، مقسم كالتا ي:
  2.222  : السيد احمد عصمان 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عصمان  احمد  السيد 
شارع امبارك الغراس حي امازير   22

الريش 52422 الريش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  عصمان  احمد  السيد 
شارع امبارك الغراس حي امازير   22

الريش 52422 الريش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   22 االبتدائية بميدلت بتاريخ 

 222 تحت رقم 332.

452I

JURISMAG SARL

 DETROIT HOLDING SARL
AU

إعالن متعدس القرارات

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,)En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

 DETROIT HOLDING SARL AU
«شركة ذات املسؤولية املحدوسة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االأتماعي: زاوية 
شارع املسي2ة الخضراء وشارع 

الزرقطوني، املحل رقم 82 ، تـويـن 
سنت2 - 22222 الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 83653
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 سأن22  222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 
منية  الزهراء  فاطمة  السيدة  تأكيد 
الوسغي2ي كمسي2ة وحيدة في الشركة 
قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 

تحيين النظام امسا�سي للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل7  ينص  الذي   :22 رقم  بند 

مايلي: 222
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823476.

45 I

VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU

 FLUIDES CONDUCTEUR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االأتماعي للشركة

 VISION CONSEILS FIDUCIAIRE
SARL AU

 N°69 VILLA MAHASSINE APPT
 N°2 MASSIRA I C MARRAKECH

 ، 40000، MARRAKECH
MAROC

 FLUIDES CONDUCTEUR SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدوسة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 
طارق ابن زياس عمارة 28 الطابق 

الثاني الشقة رقم 8 أليز مراكش - 
42222 مراكش املغرب.

تحويل املقر االأتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.79237
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل  نون22  222   32 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
 28 عمارة  زياس  ابن  طارق  «شارع 
أليز   8 رقم  الشقة  الثاني  الطابق 
املغرب»  مراكش   42222  - مراكش 
الحي  اكاسير  مكرر شارع   5 «رقم  إ 7 
 42222  - مراكش  از ي  الصناعي 

مراكش املغرب».
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32355 .
452I

FIDUTRACO CONSULTING

K.D. CONCILIUM
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
K.D. CONCILIUM شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي سيدي 
الخدير زنقة 42 الرقم 7  الحي 
الحسني - - الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.338373
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
24 شتن22  222 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
 K.D. CONCILIUM الشريك الوحيد
سرهم    22.222 رأسمالها  مبلغ 
سيدي  اإلأتماعي  مقرها  وعنوان 
الحي    7 الرقم   42 زنقة  الخدير 
املغرب  الدارالبيضاء   -  - الحسني 
نشاطها  مرسوسية  عدم   : ل  نتيجة 

التجاري.
و حدس مقر التصفية ب شارع بئ2 
طابق   2 روماندي   43 شقة  انزران 
الداار   -  - اقامة الجزيرة املعاريف   4

البيضاء املغرب. 
و عين:

و  سلمي  خديجة  السيد)ة( 
 43 شارع بئ2 انزران شقة  عنوانه)ا( 
الجزيرة  اقامة   4 طابق   2 روماندي 
املغرب  الدارالبيضاء   - املعاريف 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 784 82.
453I

EUREXMA

FOURNITURES ESSAAD
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN  87

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
FOURNITURES ESSAAD شركة 

ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي : إقامة 
وليلي زاوية شارع 2 مارس و زنقة 
اللند الطابق امول الشقة   حي 

املستشفيات - 22222 الدار 
البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.248293

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل  نون22  222    2 املؤرخ في 
شركة   FOURNITURES ESSAAD
ذات مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد مبلغ رأسمالها 2.222  سرهم 
إقامة  اإلأتماعي  مقرها  وعنوان 
زنقة  و  مارس   2 شارع  زاوية  وليلي 
حي  الشقة    امول  الطابق  اللند 
املستشفيات - 22222 الدار البيضاء 
النشاط  لغياب  نتيجة  املغرب 

التجاري للشركة .
و عين:

الناجي  الزهراء  فاطمة  السيد)ة( 
إقامة وليلي زاوية شارع  و عنوانه)ا( 
مارس و زنقة اللند الطابق امول   2
 22222 املستشفيات  حي  الشقة   
)ة(  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
إقامة  وفي  نون22  222  بتاريخ    
زنقة  و  مارس   2 شارع  زاوية  وليلي 
حي  الشقة    امول  الطابق  اللند 
املستشفيات - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 2 8234.
454I

FIDUTRACO CONSULTING

SHL IT SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
SHL IT SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي 2 زنقة 
الصنوبر الشقة 2  الطابق الرابع - 

32 2 الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.352357

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل  نون22  222   28 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
 SHL IT SERVICES الشريك الوحيد 
مبلغ رأسمالها 2.222  سرهم وعنوان 
الصنوبر  زنقة   2 اإلأتماعي  مقرها 
 2 32  - الرابع  الطابق    2 الشقة 
الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

مرسوسية نشاطها التجاري.
و حدس مقر التصفية ب 42 اقامة 
عبد  سيدي  شارع    2 شقة  عباس 
الرحمان حي الراحة - - الدارالبيضاء 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة( لطفي سالوي حسناوي 
شقة  عباس  اقامة   42 عنوانه)ا(  و 
حي  الرحمان  عبد  سيدي  شارع    2
الراحة - البيضاء املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 822769.

455I

CABINET MASTER COMPTABLE

TAQNOURT TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET MASTER COMPTABLE

 AV HASSAN 2 RESIDENCE

 OUAKRIM N 103

 IMINTANOUT ، 41050،

IMINTANOUT MAROC

TAQNOURT TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي سوار 

تقنورت الفوقانية أماعة سيدي 

غانم . - 252 4 ايمنتانوت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 98 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   29

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAQNOURT TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز :  ( مقاول 

 (2 البناء  و  العمومية  االشغال  في 

مفاوض 3( مقاول في الكهرباء و املاء
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سوار   : االأتماعي  املقر  عنوان 
سيدي  أماعة  الفوقانية  تقنورت 

غانم . - 252 4 ايمنتانوت املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : السيد الحسين افرياض 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسين افرياض عنوانه)ا( 
أماعة  الفوقانية  تقنورت  سوار 
ايمنتانوت   4 252 غانم  سيدي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد الحسين افرياض عنوانه)ا( 
أماعة  الفوقانية  تقنورت  سوار 
ايمنتانوت   4 252 غانم  سيدي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بامنتانوت  االبتدائية 
سأن22  222 تحت رقم 577/2021.
456I

Cap Conseils

 SOCIETE IMMOBILIERE
BAIT ARRAHA

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تغيي2 تسمية الشركة

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ، ,323
20390، Casablanca Maroc

 SOCIETE IMMOBILIERE BAIT
ARRAHA شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة
وعنوان مقرها االأتماعي 323 شارع 

ابراهيم الروساني - 22392 الدار 
البيضاء املغرب.

تغيي2 تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

4 744
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيي2  نون22  222    9 املؤرخ في 
 SOCIETE» من  الشركة  تسمية 

 «IMMOBILIERE BAIT ARRAHA
. » AROUSSAT ANNAKHIL» 7 إ

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 822827.
457I

idaraty

KETOINE IMMOBILIERE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

idaraty
 rue tarik ibn ziad n(105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc

KETOINE IMMOBILIERE شركة 
ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي النهضة 

264 الزنقة  9 رقم 2 الطابق 2 رقم 
3 - 92222 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9 627
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر  غشت  222   24 في  املؤرخ 
محدوسة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 KETOINE الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها  مبلغ   IMMOBILIERE
مقرها  وعنوان  سرهم    22.222
الزنقة  9   264 النهضة  اإلأتماعي 
 92222  -  3 رقم   2 الطابق   2 رقم 
املنافسة   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

واحتكار السوق.
و حدس مقر التصفية ب النهضة 
264 الزنقة  9 رقم 2 الطابق 2 رقم 

3 - 92222 طنجة املغرب. 
و عين:

و  اسبع  عائشة  السيد)ة( 
 92222 القديمة  السانية  عنوانه)ا( 

طنجة املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 7662.
458I

COFISAM

SECUZER
إعالن متعدس القرارات

COFISAM
عمارة 65, الطابق االول تجزئة 
مسرور   شارع الحسن الثاني ، 

2222 ، تمارة املغرب
SECUZER «شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة»
وعنوان مقرها االأتماعي: شقة رقم 

4 الطابق التاني اقامة قاسر مرس 
الخي2 تمارة تم تحويله ا 7 شقة رقم 
4 زنقة اكلمان سيدي علي اكدال 

الرباط - - الرباط املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 33877

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 4  أكتوبر  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 
العنوان  ا 7  االأتماعي  املقر  تحويل 
اكلمان  زنقة   4 رقم  شقة  الجديد: 

سيدي علي اكدال الرباط
قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 
للشركة  التجاري  النشاط  توسيع 
,شركة  اممن  ميدان  في  :التدريب 

حراسة املباني العامة و الخاصة
قرار رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 
بتوقيع  املتعلقة  الصالحيات  تعديل 
املديرون  بها  يحتفظ  التي  الشركة 

املشاركون
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 
للشركة  التجاري  النشاط  توسيع 
,شركة  اممن  ميدان  في  :التدريب 

حراسة املباني العامة و الخاصة
بند رقم 5: الذي ينص عل7 مايلي: 
العنوان  ا 7  االأتماعي  املقر  تحويل 
اكلمان  زنقة   4 رقم  شقة  الجديد: 

سيدي علي اكدال الرباط

عل7  ينص  الذي   : 2 رقم  بند 

املتعلقة  الصالحيات  تعديل  مايلي: 

بها  يحتفظ  التي  الشركة  بتوقيع 
املديرون املشاركون

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   26 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

 222 تحت رقم 2356.

459I

FLASH ECONOMIE

BENKI- BAT
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FISCOGEF

 تأسـيـس شـركـــة

BENKI- BAT

R.C: 524681

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالبيضاء بتاريخ 24 نوفم22  222 تم 

تأسيس شركة باملواصفات التالية:

BENKI- BAT : التسمية
املقر االأتماعي :  8 زنقة الهدهد 

الدار البيضاء

اإلنعاش   : االأتماعي  الهدف 
العقاري

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدوسة ذو شريك وحيد

سرهم    22.222,22  : الرأسمال 

مقسمة ا 7:

· 222  حصة من فئة 22  سرهم 

للسيد عبد اللطيف بنكروم

عبد  السيد  تعيين   : التسيي2 

اللطيف بنكروم مسي2 وحيد للشركة 

ملدة غي2 محدوسة

باملحكمة   : القانوني  اإليداع 

سأن22   26 يوم  بالبيضاء  التجارية 

 222 تحت رقم 25 823

يناير  : من  2  السنة االأتماعية 

ا 7  3 سأن22

املدة : 99 سنة

السجل التجاري :  52468

من أأل النشر

462I
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مكتب املحاسبة الصالحي

 SOCIETE WIFAQ

TECHNOLOGIE

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

قفل التصفية

مكتب املحاسبة الصالحي

زنقة املدينة املنورة عمارة اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة رقم 6 وأدة ، 

62222، وأدة ااملغرب

 SOCIETE WIFAQ

TECHNOLOGIE شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي : حي 

التقدم عمارة 3 رقم    - 62222 

وأدة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.24757

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي

مارس  222    9 في  املؤرخ 

 SOCIETE WIFAQ حل  تقرر 

ذات  شركة   TECHNOLOGIE

رأسمالها  مبلغ  املحدوسة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  سرهم   25.222,22

رقم   3 اإلأتماعي حي التقدم عمارة 

نتيجة  املغرب  وأدة   62222  -    

ل / الفشل في استقطاب الزبناء..

و عين:

حاكمي  عبدالرحمان  السيد)ة( 

3 رقم  و عنوانه)ا( حي التقدم عمارة 

كمصفي  املغرب  وأدة   62222    

)ة( للشركة.

و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 

حي  وفي  غشت  222  بتاريخ  3 

 62222  - رقم      3 عمارة  التقدم 

وأدة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   23 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

 222 تحت رقم  333.

46 I

FLASH ECONOMIE

NOURIJA
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

قفل التصفية

FISCOGEF

NOURIJA

التصفيـــة النهائيــــة

RC: 177069

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
قرر  يونيو 222   24 بتاريخ  املنعقد 

«NOURIJA» مساهمو شركة

ما يلي :

- املوافقة عل7 تقرير املصفى

- قفل تصفية الشركة
- التشطيب عل7 السجل التجاري 

رقم 77269 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   26 بتاريخ  التجارية بالبيضاء 

 222 تحت رقم 83 823

من أأل النشر
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FLASH ECONOMIE

 SOCIETE DE»

 CONSTRUCTION LAKRARI

«SOCOLAK
شركة التضامن

حل شركة

ائتمانية سبع عيون

حي نورا رقم 46 شارع الحسن الثاني

سبع عيون الحاأب

 SOCIETE DE CONSTRUCTION

 «LAKRARI «SOCOLAK

شركة سات االسم الجماعي 
راسمالها 22 222 22  سرهم

حي الزيتون سبع عيون مكناس
رقم السجل التجاري 22365 

بمكناس

فسخ مسبق للشركة و تعيين 

املصفي 

في  املؤرخ  العرفي  العقد  بموأب 

3  سبتم22  222 و املسجل بتاريخ25 

اكتوبر  222 قرر الجمع العام 

االستثنائي ما يلي.

اإلعالن عن الفسخ املسبق لشركة  
 SOCIETE DE CONSTRUCTION

«LAKRARI «SOCOLAK» «SNC
السيد  تعيين  للشركة  كمصفي 
لبطاقة  الحامل  احمد  لحلول 

 D 9948 -التعريف الوطنية رقم
 تعين املقر االأتماعي حي الزيتون 

سبع عيون مكناس- 
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت  نوفم22 222    9 بمكناس يوم 

رقم 382
463I

FLASH ECONOMIE

MISSOUR BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

FISCOGEF
MISSOUR BATIMENT

التصفيـــة املبكرة
RC: 83577

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
32 أكتوبر  222 قرر  املنعقد بتاريخ 

MISSOUR» مساهمو شركة
BATIMENT» ما يلي :

- التصفيـــة املبكرة للشركة
ايتحمو  أحمد  السيد  تعيين   -

مصفي للشركة
تجزئة   : تعيين عنوان التصفية   -
معروف  سيدي  رقم  2  سوفيان 

البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   26 بتاريخ  التجارية بالبيضاء 

 222 تحت رقم 82 823
من أأل النشر
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االستاذ بدر الدين بولغدان

DOMAINE NAKHLA
إعالن متعدس القرارات

االستاذ بدر الدين بولغدان
 RUE ABDELKHALEK TORRES
 PRINTEMPS BUREAUX 2EME
 ETAGE RUE ABDELKHALEK

 TORRES PRINTEMPS BUREAUX

 2EME ETAGE، 30000، FES

املغرب

DOMAINE NAKHLA «شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة»

 N° 10 :وعنوان مقرها االأتماعي

 Algaida 10 1er étage C/R Ait

 Sbaa Imouzer Kander - 31000

صفرو املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 99 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 28 أكتوبر  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 

عن  اأتماعية  حصة    6 تفويت 

طريق الهبة من طرف السيد محمد 

مهدي  السيد  لفائدة  سنو�سي  كريم 

سنو�سي

قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 

عن  اأتماعية  حصة    6 تفويت 

طريق الهبة من طرف السيد محمد 

سنو�سي لفائدة السيدة الهام الرايس

قرار رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 

عن  اأتماعية  حصة   28 تفويت 

طريق الهبة من طرف السيد محمد 

سنو�سي لفائدة السيدة كنزة سنو�سي

قرار رقم 4: الذي ينص عل7 مايلي: 

عن  اأتماعية  حصة   28 تفويت 

طريق الهبة من طرف السيد محمد 

كنزة  السيدة  لفائدة  سنو�سي  كريم 

سنو�سي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 

االحتفاظ بنفس مسي2ي الشركة   

بند رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 
نتيجة لهاته الهبات تم تغيي2 الفصول 

6 و 7 من القانون امسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   22 بتاريخ  بصفرو  االبتدائية 

 222 تحت رقم 728.

465I
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iso fidus

RICHE MOUSSE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

iso fidus

حي اممال 22 رقم 42 مكتب رقم 26 

طابق الثاني تيط مليل سارالبيضاء ، 

29642، سارالبيضاء املغرب

RICHE MOUSSE شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي سوار 

ال22يرات رقم 23 رياح سروة برشيد - 

22 26 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 5963

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   22

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RICHE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MOUSSE

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امفرشة / استي2اس وتصدير )تاأر أو 

أساء وسيط(، تاأر.

سوار   : االأتماعي  املقر  عنوان 
 - رياح سروة برشيد   23 ال22يرات رقم 

22 26 برشيد املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد عبد املجيد راشيق : 222.  

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

راشيق  املجيد  عبد  السيد 
  9 زنقة  خديجة  تجزئة  عنوانه)ا( 
 22 52 3  عين الشق البيضاء  رقم 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
راشيق  املجيد  عبد  السيد 
  9 زنقة  خديجة  تجزئة  عنوانه)ا( 
 22 52 3  عين الشق البيضاء  رقم 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   27 بتاريخ  ب22شيد  االبتدائية 

 222 تحت رقم 469 .

466I

FIDUTRACO CONSULTING

Termconsulting
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
Termconsulting شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي 2 زنقة 
الصنوبر الشقة 2  الطابق الرابع - - 

الدارالبيضءا املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.48328 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 28 أكتوبر  222 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
 Termconsulting الوحيد  الشريك 
سرهم    2.222 رأسمالها  مبلغ 
زنقة   2 اإلأتماعي  مقرها  وعنوان 
الصنوبر الشقة 2  الطابق الرابع - - 
الدارالبيضءا املغرب نتيجة ل : عدم 

مرسوسية نشاطها التجاري.
زنقة   2 و حدس مقر التصفية ب 
الرابع  الطابق    2 الشقة  الصنوبر 
 FIDUTRACO CONSULTIN

32 22 الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:
 YANN MICHEL السيد)ة( 
 PHILIPPE FAUCHILLE NICOLAS
و عنوانه)ا( الجمهورية الفرنسية - - - 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 782 82.
467I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

 COMPETENCES TRAVAUX
 ET FOURNITURES

»INDUSTRIELLES «C.T.F.I
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
 COMPETENCES TRAVAUX ET

 FOURNITURES INDUSTRIELLES
C.T.F.I»» شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي سيدي 
مومن الجديد، مجموعة2 زنقة 

3 رقم   الطابق   الدارالبيضاء - 
22422 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524697

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 COMPETENCES TRAVAUX ET
 FOURNITURES INDUSTRIELLES

.««C.T.F.I
امشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

الصناعية والتصنيع امليكانيكي .
سيدي   : االأتماعي  املقر  عنوان 
زنقة  مجموعة2  الجديد،  مومن 
 - الدارالبيضاء  الطابق    رقم     3

22422 الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : اخلوف  اسريس  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اسريس اخلوف عنوانه)ا(  السيد 
البيضاء    2 رقم    2 زنقة  املسي2ة   

22662 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
اسريس اخلوف عنوانه)ا(  السيد 
البيضاء    2 رقم    2 زنقة  املسي2ة   

22662 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 9 8232.
468I

GESTION ALJANOUB

SAHARA CREATIVE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعاسة عمارة رقم 
2 الطابق الثالث العيون ، 72222، 

العيون املغرب
SAHARA CREATIVE شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي عمارة أم 
سعد شقة رقم 3 العيون - 72222 

العيون املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

39265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداس القانون  سأن22  222   22

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAHARA CREATIVE

و  تسيي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مفهى و  استغالل محطة الخدمات, 

مطعم ,تسيي2 و كراء الفناسق. .

عنوان املقر االأتماعي : عمارة أم 

 72222  - العيون   3 سعد شقة رقم 

العيون املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : هاشمي  أسامة  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هاشمي  أسامة  السيد 

تابريكت   44 رقم  الورسة  مجموعة 

سال 222   سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  هاشمي  أسامة  السيد 

تابريكت   44 رقم  الورسة  مجموعة 

سال 222   سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   27 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

 222 تحت رقم 3734/2021.

469I

ABENN AUDIT & CONSEIL

 CLINIQUE IBNOU ROCHD
SCP

إعالن متعدس القرارات

ABENN AUDIT & CONSEIL
مجمع بسمة   ج ه بالدور امر�سي 

شقة 3 ، 22222، الدار البيضاء 
املغرب

 CLINIQUE IBNOU ROCHD SCP
«شركة ذات املسؤولية املحدوسة»

وعنوان مقرها االأتماعي: 8  شارع 
ابن رشد الرباط - 8  شارع ابن رشد 

الرباط - 22222 الرباط املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 5642 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 5  نون22  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 
تحويل الشكل القانوني للشركة من 
إ 7 شركة   )SCP( مجتمع مدني منهي 
ذات مسؤولية محدوسة وفًقا محكام 
 26-15-1 رقم  الشريف  الظهي2 
  9(  436 29 ربيع الثاني  الصاسر في 
رقم  قانون  بإصدار   )22 5 ف22اير 
13-131 ° املتعلقة بممارسة الطب ؛

قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 
الجديد  امسا�سي  النظام  اعتماس 

املعدل للشركة.
عل7  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
املحافظة عل7 السيد أواس   - مايلي: 
من مواليد     ، ابن عطية امندل�سي 
يناير 952  ، مغربي الجنسية ، مقيم 
بالرباط - السوي�سي ، 65 شارع أعفر 
مو�سى  سيت  لوط   ، طالب  أبي  بن 
رقم  الوطنية  الهوية  بطاقة  وحامل 
في مهامه كمدير مشارك  ؛   22724 
السيد  عل7  املحافظة   - للشركة 
يوليو   3 من مواليد   ، محسن بناني 
مقيم   ، الجنسية  مغربي   ،   964
 ،  27 رقم  فيال   ، أكدال   - بالرباط 
شارع اممي2 عبد القاسر وحامل بطاقة 
في   .A24  84 رقم  الوطنية  الهوية 

مهامه كمدير مشارك للشركة

قرار رقم 4: الذي ينص عل7 مايلي: 
رشد  ابن  مصحة  االسم  اعتماس 

الرباط
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 

تحويل الشكل القانوني
عل7  ينص  الذي   : 9 رقم  بند 
في  املشاركين  املديرين  عيين  مايلي: 

وظائفهم وتحديد صالحياتهم ؛
بند رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 

اعتماس االسم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   27 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم 228  .
472I

Sara Facility Invest sarl

LES DOMAINES SHAMA
إعالن متعدس القرارات

Sara Facility Invest sarl
 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour

 Eddahbi VN ، 50000، Meknès
Maroc

LES DOMAINES SHAMA «شركة 
ذات املسؤولية املحدوسة»

وعنوان مقرها االأتماعي: رقم 39، 
الحي الصناعي، سيدي بوزكري، - 

52.222 مكناس املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.46  7

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 28 أكتوبر  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 
 LES تغيي2 التسمية التجارية للشركة 
إ 7 التسمية   DOMAINES SHAMA

WASM-INN التجارية الجديدة
قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 
الهدف  إ 7  تجاري  نشاط  إضافة 
االأتماعي للشركة: التسيي2 السياحي 

والفندقي
قرار رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 
إ 7:  للشركة  االأتماعي  املقر  تغيي2 
املدينة  الزرقطوني،  شارع   ، 8 رقم 

الجديدة، مكناس

قرار رقم 4: الذي ينص عل7 مايلي: 
تحيين النظام امسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

عل7  ينص  الذي   :2 رقم  بند 
مايلي: الشركة تأخذ االسم التجاري: 

WASM-INN، ش.م.م...
بند رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 
يصبح:  للشركة  االأتماعي  الهدف 
بيع  املتاأرة،  واالستي2اس،  التصدير 
وشراء  بيع  الغذائية،  املواس  وشراء 
السياحي  التسيي2  التجميلية،  املواس 

والفندقي... إلخ 
بند رقم 4: الذي ينص عل7 مايلي: 
يصبح:  للشركة  االأتماعي  املقر 
املدينة  الزرقطوني،  شارع   ، 8 رقم 

الجديدة، مكناس
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   27 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 5267.
47 I

WAY CONSEIL

PECTRA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
PECTRA IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي محل رقم 
  تجزئة 427 , حي الصناعي سيدي 

غانم مراكش - 2  42 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22939

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    9
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PECTRA IMMOBILIER
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري 
وشراء  بيع   - االرا�سي  بناء 

العقارات.
عنوان املقر االأتماعي : محل رقم 
حي الصناعي سيدي   ,  427 تجزئة    
مراكش   42  2  - مراكش  غانم 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسمال  مبلغ 
6.222.222,22 سرهم، مقسم كالتا ي:
 62.222  : ازروال  اسريس  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ازروال  اسريس  السيد 
تاركة   59 رقم   3 ياسمين  تجزئة 

مراكش 52 42 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  ازروال  اسريس  السيد 
تاركة   59 رقم   3 ياسمين  تجزئة 

مراكش 52 42 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32385 .
472I

STE ANGLE DE GESTION SARL

IBER FOOD
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحمد الحريزي تجزئة 

التمسماني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوان ، 93222، تطوان املغرب

IBER FOOD شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

 POT 3 وعنوان مقرها اإلأتماعي
PT P1 D3 تاسياست حي الرميالت 

السواني مرتيل - 52 93 تطوان 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  يناير  222    5
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 IBER  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FOOD
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عل7  املعدة  الغذائية  املنتجات 

املطاعم و الفناسق وامفراس.
إعداس وبيع الفواكه والخضروات 

بالجملة وشبه بالجملة و امفراس.
االست2اس و التصدير.

 POT 3  : عنوان املقر االأتماعي 
تاسياست حي الرميالت   PT P  D3
تطوان   93 52  - مرتيل  السواني 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد رضا ابرسي : 222.  حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رضا ابرسي عنوانه)ا(  32 
مركب مرينا اسمي2 طابق   شقة 68  

93222 املضيق املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد رضا ابرسي عنوانه)ا(  32 
مركب مرينا اسمي2 طابق   شقة 68  

93222 املضيق املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل  بتاريخ  2  بتطوان  االبتدائية 

 222 تحت رقم 755.
473I

FIDUSCAL

برو سبيد
إعالن متعدس القرارات

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 32 
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
برو سبيد «شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة»
وعنوان مقرها االأتماعي: ليساسفة 

  بالقرب من محطة بت2وم طريق 
الجديدة كيلوميت92 الدار البيضاء - 

22232 الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 7 997

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 25 نون22  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
الحصص:  تفويت   - رقم    قرار 
الذي ينص عل7 مايلي: قامت السيدة 
نوال أغزاف ببيع أميع حصصها التي 
سرهم    22 حصة ب    222 تقدر ب 
لكل منهما إ 7 السيدة فاطنة شعنان 
و إ 7 السيد علي رمرام ، بحد أق�سى 
شعنان  فاطنة  للسيدة  حصة   962
أي  حصة للسيد علي رمرام،  و242 

أميع الحصص اململوكة للشركة . 
مسي2ة  إستقالة   -  2 رقم  قرار 
الشركة : الذي ينص عل7 مايلي: قرر 
املتباسل  اإلتفاق  بعد  العام  الجمع 
قبول إستقالة السيدة نوال أغزاف 
من مهمة تسي2 الشركة املدكورة برو 

سبيد. 
تعيين مسي2 الجديد   -  3 قرار رقم 
مايلي:  عل7  ينص  الذي   : للشركة 
تعيين  اإلستتنائي  العام  الجمع  قرر 
كمسي2ة  شعنان  فاطنة  السيدة 

للشركة ملدة غي2 محدوسة. 
 : صالحيات اإلسارة   -  4 قرار رقم 
تتمتع اإلسارة  الذي ينص عل7 مايلي: 
التصرف  و  إلسارة  صالحيات  بأوسع 

 ، للتصرف   ، سون قيوس أو تحفظ   ،
بإسم الشركة ونيابة عنها فيما يتعلق 
 ، بجميع امطراف في أميع الظروف 
مع مراعاة الصالحيات التي يخصصها 

القانون للجمع العام العاسي.
 : 5 - صالحيات اإلمضاء  قرار رقم 
الذي ينص عل7 مايلي: قامت الشركة 
شعنان  فاطنة  السيدة  بإعطاء 
مسؤولية التوقيع في أميع العمليات 

املالية.
الشكل  تحويل   -  6 رقم  قرار 
مايلي:  عل7  ينص  الذي   : القانوني 
سات  شركة  من  الشركة  تحويل  تم 
الشريك  من  املحدوسة  املسؤولية 
مسؤولية  ذات  شركة  إ 7  الوحيد 

محدوسة. 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص عل7 مايلي: 

اإلسارة
بند رقم 8: الذي ينص عل7 مايلي: 

املسهمات 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 9 8234.

474I

FLASH ECONOMIE

SNATIC
إعالن متعدس القرارات

FISCOGEF
SNATIC

RC N°40845
املقر االأتماعـــي : 6  زنقة بن غزالة 

الدارالبيضاء
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
  5 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 
شركة  شركاء  قرر  شتن22 222 

SNATIC ما يلي:
الحصص  هبة  عل7  املصاسقة   -
االأتماعية من طرف السيدة ناأمة 
افوعار  فاطمة  السيدة  و  افوعار 
لفائدة السيد أحمد افوعار والسيد 
علي افوعار و السيد محفوظ افوعار 

و السيد عبد هللا افوعار
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- انسحاب نهائي لشريكين.
من  السابع  الفصل  تعديل   -

القوانين امساسية للشركة.
- استبدال املرحوم بولعيد افوعار 
 2222 شتن22   24 بتاريخ  املتوفي 
وتعيين السيد احمد افوعار و السيد 
محفوظ افوعار والسيد علي افوعار 

مسي2ين للشركة.
أميع  الشركة:  لغرض  امتداس   -
للتصنيع  املعدة  املياف  أنواع 
املواس  أميع  تدوير  وإعاسة  الصناعي 

ثانوية …. باقي املقال لم يتغي2.
االساسية  القوانين  تحيين   -
املنصوص  التعديالت  وفق  للشركة 

عليها.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
 32 بتاريخ بتاريخ  التجارية بالبيضاء 

نون22  222 تحت رقم 822393
من أأل النشر

475I

FLASH ECONOMIE

Ahmed AÏT SAÏD 

عقد تسيي2 حر مصل تجاري )امشخاص 

الطبيعيون(

Ahmed AÏT SAÏD
تسيي2 حر مصل تجاري

قي  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
7 يونيو  222  الدار البيضاء بتاريخ 
  8 بتاريخ  املدينة  بنفس  املسجل  و 

يونيو  222 
قام السيد احمد ايت سعيد ذو 
للبطاقة  الحامل  املغربية  الجنسية 

J172161 الوطنية رقم
بتاريخ  96 . 2. 2  املزساس   
بالشتوكة ايت باها و القاطن بالدار 
كريمات  تجزئة  الشق  عين  البيضاء 
الحر  التسيي2  إعطاء   34  32- زنقة 
ذو  كوريع  ايت  ابراهيم  اللسيد 
للبطاقة  الحامل  املغربية  الجنسية 
املزساس   BH 532 34رقم الوطنية 
غانم- بسيدي   2 .2 . 975 بتاريخ 
البيضاء  بالدار  القاطن  و  شيشاوة 
املكانسة   بلوك ب زنقة 32 رقم 7

الدار  في  الكائن  التجاري  امصل 

قيصارية  املزاس  شارع  البيضاء 
املسجلة تحت   25 ألزاس محل رقم 

رقم السجل التجاري 322 25
 IF:4 6 4393 TP:333 4249,
يناير  سنوات ابتداءا من  2   3 ملدة 

222 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

السجل التجاري 322 25
476I

OUR EXPERT

CAFE CHATER
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
CAFE CHATER شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي املحل 
التجاري الطابق امر�سي رقم  23 

س تجزئة املحاميد   مراكش - 
42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22843

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   25
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CAFE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.CHATER
مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومطعم.
املحل   : االأتماعي  املقر  عنوان 
التجاري الطابق امر�سي رقم  23 س 
 42222  - مراكش  تجزئة املحاميد   

مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : خالد  بوساس  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  خالد  بوساس  السيد 
املحاميد الحسنى   رقم 472 مراكش 

42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  خالد  بوساس  السيد 
املحاميد الحسنى   رقم 472 مراكش 

42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32226 .

477I

WAY CONSEIL

PAM TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

PAM TRADING شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 

مسلم تجزئة بوكار الطابق الثالث 

شقة رقم 4  باب سكالة مراكش - 

42272 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    7

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PAM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TRADING
-مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اسارة االعمال التجارية
-مصدر السلع.

شارع   : االأتماعي  املقر  عنوان 
الثالث  الطابق  بوكار  تجزئة  مسلم 
 - مراكش  سكالة  باب    4 رقم  شقة 

42272 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 342  : بنعيش  املهدي  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
 PAOLA BEATRIX السيدة 
حصة بقيمة   FREDERIQUE : 332

22  سرهم للحصة .
 ALIX OLIVIA SOPHIE السيدة 
  22 بقيمة  حصة   SALVO : 332

سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بنعيش  املهدي  السيد 
 2 بناء  علوي  سور  حديقة  إقامة 
الطابق 2 شقة 2  سار بوعزة 27223 

الدار البيضاء املغرب.
 PAOLA BEATRIX السيدة 
عنوانه)ا(   FREDERIQUE SALVO
اقامة القنطرة عمارة ساسس 5 شقة2 

اكدال 42222 مراكش املغرب.
 ALIX OLIVIA SOPHIE السيدة 
تجزئة أناح كلم  عنوانه)ا(   SALVO
الويدان  قياسة  وارزازات  طريق    2

23  4 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  بنعيش  املهدي  السيد 
 2 بناء  علوي  سور  حديقة  إقامة 
الطابق 2 شقة 2  سار بوعزة 27223 

الدار البيضاء املغرب
 PAOLA BEATRIX السيدة 
عنوانه)ا(   FREDERIQUE SALVO
اقامة القنطرة عمارة ساسس 5 شقة2 

اكدال 42222 مراكش املغرب
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 ALIX OLIVIA SOPHIE السيدة 
تجزئة أناح كلم  عنوانه)ا(   SALVO
الويدان  قياسة  وارزازات  طريق    2

23  4 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32375 .
478I

FEMINITY HOUSE

FEMINITY HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 نشاط الشركة

FEMINITY HOUSE
 N°156 QUARTIER ICHOUMAY,

 NADOR ، 62000، NADOR
MAROC

FEMINITY HOUSE شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االأتماعي شارع اممي2 

سيدي محمد رقم 48 ب - 62222 
الناظور املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيي2  23 سأن22  222  املؤرخ في 
املواس  «بيع  من  الشركة  نشاط 
الغذائية « إ 7 «توزيع مواس التجميل 

و النظافة «.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 27 سأن22 

 222 تحت رقم 4549.
479I

sofoget

DASEC
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 أديد للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
DASEC شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي الرباط 
زنقة ملوية عمارة 9 شقة 8 طابق 3 - 

-------- الرباط املغرب.
تعيين مسي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 49 39

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين  نون22  222   22 املؤرخ في 
مسي2 أديد للشركة السيد)ة( التومي 

محسن كمسي2 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم 22342 .
482I

sofoget

AUTO BASILIX
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
AUTO BASILIX شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي الرباط 
262 حي منزه ----------- الرباط 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 45983

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت  شتن22  222  في  2  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
تفويت السيد )ة( محمد السقا ي 
أصل  من  اأتماعية  حصة   522
)ة(  السيد  لفائدة  حصة    .222
شتن22  يوسف العبدالوي بتاريخ  2 

.222 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن22  بتاريخ  2  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم 6 222 .
48 I

sofoget

AUTO BASILIX
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 أديد للشركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

AUTO BASILIX شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي الرباط 

262 حي منزه - --------- الرباط 

املغرب.

تعيين مسي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 45983

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في  2 شتن22  222 تم تعيين 

السيد)ة(  للشركة  أديد  مسي2 

العبدالوي يوسف كمسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22  بتاريخ  2  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم 6 222 .

482I

sofoget

AUTO BASILIX
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 تسمية الشركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

AUTO BASILIX شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االأتماعي 262 حي 

منزه ------- الرباط املغرب.

تغيي2 تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
 45983

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم  شتن22  222  في  2  املؤرخ 
 AUTO» من  الشركة  تسمية  تغيي2 

. «CCARS» 7 إ «BASILIX
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22  بتاريخ  2  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم 6 222 .
483I

sofoget

FENNIRI PIECE AUTO
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 تسمية الشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
FENNIRI PIECE AUTO شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االأتماعي سيدي 
سليمان رقم 2455 بلوك 43 حي 
السالم ---------- سيدي سليمان 

املغرب.
تغيي2 تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 97 
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
27 أكتوبر  222 تم تغيي2  املؤرخ في 
 FENNIRI» من  الشركة  تسمية 
 FENNIRI» إ 7   «PIECE AUTO
 ISOLATION ENVIRONNEMENT

. «FIE
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ  2 

سأن22  222 تحت رقم 248.
484I

sofoget

FENNIRI PIECE AUTO
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
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FENNIRI PIECE AUTO شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االأتماعي سيدي 

سليمان رقم 2455 بلوك 43 حي 

السالم - -------- سيدي سليمان 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 97

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت  أكتوبر  222   27 في  املؤرخ 

نشاط  إ 7  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

عزل حراري

 العزل البيئي

 صباغة الصناعية

تنظيف

أعمال مختلفة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ  2 

سأن22  222 تحت رقم 248.

485I

L.AUDIFEC

DISNEY CAR AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

L.AUDIFEC

 N 67 RES BERNABEN 4 EME

 ETAGE ANGLE RUE FOURATE &

 ABOUTAOUR MAARIF MAARIF

 EXTENTION CASABLANCA،

20370، CASABLANCA MAROC

DISNEY CAR AU شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 6   

النخيل الشطرالثاني خريبكة - 

25222 خريبڭة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

738 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداس القانون  أكتوبر  222   26

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DISNEY CAR AU

تأأي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

   6  : االأتماعي  املقر  عنوان 

 - خريبكة  الشطرالثاني  النخيل 

25222 خريبڭة املغرب .

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 5.222  : العربي  فضيل  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العربي  فضيل  السيد 

حي  العوام  إبن  لزبي2  زنقة    2 فيال 

25222 خريبڭة  ياسمينة 2  

املغرب .

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  العربي  فضيل  السيد 

حي  العوام  إبن  لزبي2  زنقة    2 فيال 

25222 خريبڭة  ياسمينة 2  

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   32 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

 222 تحت رقم 576.

486I

boutouissa mustafa

AMIMANE S.A.R.L-AU 
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

boutouissa mustafa

 BOITE POSTALE VILLE

 NOUVELLE HAMRIA N°867

 MEKNES ، 50000، meknes

maroc

 AMIMANE S.A.R.L-AU شركة 

ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي حي 

العسكري شارع2 رقم 49 البساتين 

مكناس - 52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

54883

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   24

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMIMANE S.A.R.L-AU

-تاأر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مالبس بالتفصيل.

-استي2اس وتصدير.

براءات  أميع  عل7  -الحصول 

التجارية  والعالمات  االخت2اع 

املتعلقة  والعمليات  والت2اخيص 

وتشغيلها  ومنحها  الشركة  بغرض 

وتنازل عنها.

- التجارية أو الصناعية أو املنقولة 

استثمارات  أو  املالية  أو  العقارية  أو 
رأس املال أو املالحق أو ما شابه ذلك 

املتعلقة بشكل مباشر أو غي2 مباشر 

باملوضوع أعاله أو التي قد تروج له.

حي   : االأتماعي  املقر  عنوان 

البساتين   49 رقم  العسكري شارع2 

مكناس - 52222 مكناس املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : السيد املصطفى املطلك 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

املطلك  املصطفى  السيد 

طابق  شوني  زنقة  عنوانه)ا(  2 

الدار   22222 بلغدير    2 شقة   25

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

املطلك  املصطفى  السيد 

طابق  شوني  زنقة  عنوانه)ا(  2 

الدار   22222 بلغدير    2 شقة   25

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   27 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 5262.

487I

Atlas Valora Conseil

KHOUJANE YOUNGS BTP
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتماعي للشركة

Atlas Valora Conseil

 N°8, Immeuble 186, Ibn

 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH املغرب

 KHOUJANE YOUNGS BTP

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 35 

الطابق رقم 2 حي البهجة رقم 35 

الطابق رقم 2 حي البهجة 32 42 

مراكش املغرب.

تحويل املقر االأتماعي للشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.  4267

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تحويل  نون22  222    2 املؤرخ في 

من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 

حي البهجة   2 الطابق رقم   35 «رقم 

البهجة  حي   2 رقم  الطابق   35 رقم 

«سوار  إ 7  املغرب»  مراكش   42 32

سوار  سعاسة  اسكجور  القرن  أوالس 

أوالس القرن اسكجور سعاسة 42264 

مراكش املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   23 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 3624 .

488I

Sara Facility Invest sarl

SOCIETE SANKOTE

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تعيين مسي2 أديد للشركة

Sara Facility Invest sarl

 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour

 Eddahbi VN ، 50000، Meknès

Maroc

SOCIETE SANKOTE شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي محل 

 ، زنقة 34، الزرهونية - 52.222 

مكناس املغرب.

تعيين مسي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.37743

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

24 شتن22  222 تم تعيين  املؤرخ في 

مسي2 أديد للشركة السيد)ة( شكي2 

أمال الدين كمسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   27 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 5269.

489I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE DE GENIE CIVIL
MODERNE

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
حل شركة

SOCIETE BEMAFI
رقم 32 الطابق الثالت شارع الحسن 

الثاني أحداف أزرو ، 22 53، أزرو 

املغرب

 SOCIETE DE GENIE CIVIL

MODERNE شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي زنقة   رقم 

4  بويقور احداف ازرو - 22 53 

ازرو املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23429

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون22  222  املؤرخ في    

املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 

 SOCIETE DE GENIE CIVIL

رأسمالها  مبلغ   MODERNE

مقرها  وعنوان  سرهم    22.222
بويقور    4 رقم  زنقة    اإلأتماعي 

ازرو املغرب   53 22  - احداف ازرو 

مزاولة  عن  -التوقف   : ل  نتيجة 

النشاط.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدس  و 
 - ازرو  احداف  بويقور    4 رقم    

22 53 ازرو املغرب. 

و عين:

السيد)ة( احمد باعمر و عنوانه)ا( 
 52222 57 تجزئة املنزه صوفال  رقم 

مكناس املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

املخابرة و محل تبليغ العقوس و الوثائق 

املوافقة عل7   -  : املتعلقة بالتصفية 

تقرير تصفية الشركة

- اعطاء ابراء للسيد باعمر احمد 

املكلف بتصفية الشركة
التشطيب من السجل التجاري   -

رقم 23429

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   27 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 7 4.
492I

AGC CONSULTING

اف دستريبسيون انترناصيونال 
 AFE DISTRIBUTIONS

INTERNATIONAL
إعالن متعدس القرارات

AGC CONSULTING
252، زاوية شارع موالي يوسف 
وبورسو، الطابق 4، شقة    ، 
22242، الدار البيضاء املغرب

اف سست2يبسيون انت2ناصيونال 
 AFE DISTRIBUTIONS

INTERNATIONAL «شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة»

وعنوان مقرها االأتماعي: 97 شارع 
أبو العالء زهار - حي مستشفيات - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.23 363

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 7  نون22  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 
تحويل املقر االأتماعي الحا ي للشركة 
حي  زهار  العالء  أبو  شارع   97 من 
املغرب  البيضاء  الدار  مستشفيات 
شارع الشفشاوني   ،  2 كم   65 إ 7 
البيضاء  الدار   22222 ال22نو�سي   ،

املغرب
عل7  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع  مايلي: 
من  أي  سرهم»   5.222.222» قدره 
 5.522.222» إ 7  سرهم»   522.222»
من  اسماج أزء   : عن طريق  سرهم» 
احتياطي او ارباح الشركة املقدر في 

5.222.222 سرهم.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
ينص  الذي   :4+6+7 رقم  بند 
القانون امسا�سي  تحيين  عل7 مايلي: 

للشركة بموأب هده التغيي2ات

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 8 8233.
49 I

FADIFISC

AALEM MESSAGERIE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

FADIFISC
شارع املقاومة رقم 2 الطابق االول 

عمارة امزيل و الزركدي اكاسير 
 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكاسير املغرب
AALEM MESSAGERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي بلوك 28 

شارع 2 رقم 2 حي املحمدي - 82222 
اكاسير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
49745

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   28
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AALEM MESSAGERIE
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع مأل الغي2.
 28 عنوان املقر االأتماعي : بلوك 
شارع 2 رقم 2 حي املحمدي - 82222 

اكاسير املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 522  : الداهي2  اابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيدة فاطمة اعالم : 22  حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
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السيد الداهي2 محمد : 22  حصة 
بقيمة 22  سرهم للحصة .

22  حصة   : السيد الداهي2 عزيز 
بقيمة 22  سرهم للحصة .

السيد الداهي2 عبد الصمد : 22  
حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

  22  : رضوان  الداهي2  السيد 
حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ابراهيم الداهي2 عنوانه)ا( 
 82222 املحمدي  حي   3353 رقم 

اكاسير املغرب.
السيدة افاطمة اعالم عنوانه)ا( 
 82222 املحمدي  حي   3353 رقم 

اكاسير املغرب.
عنوانه)ا(  الداهي2  محمد  السيد 
سرب امبارك حي   26 رقم   596 زنقة 

بواركان 82222 اكاسير املغرب.
عنوانه)ا(  الداهي2  عزيز  السيد 
املحمدي  حي   3353 رقم  تجزئة 

82222 اكاسير املغرب.
الداهي2  الصمد  عبد  السيد 
سرب   26 رقم   596 زنقة  عنوانه)ا( 
اكاسير   82222 بواركان  حي  امبارك 

املغرب.
السيد رضوان الداهي2 عنوانه)ا( 
سرب امبارك حي   26 رقم   596 زنقة 

بواركان 82222 اكاسير املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ابراهيم الداهي2 عنوانه)ا( 
 82222 املحمدي  حي   3353 رقم 

اكاسير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   26 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

 222 تحت رقم 27564 .
492I

شركة أهاس املحاسب

شركة سيارة التعليم جنوب 
 Sté AUTO ECOLE JANOUB(
S.A.R.L) شركة ذات مسؤولية 

محدودة
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة
شركة أهاس املحاسب

الرقم 22 عمارة نياس شارع احمد 
الطيب بنهيمة املدينة الجديدة 
أسفي ، 46222، أسفي املغرب

 Sté( شركة سيارة التعليم أنوب
 )AUTO ECOLE JANOUB S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدوسة 
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي : تجزئة 
م22وكة رقم 2 حي القليعة أسفي 
- 46222 أسفي املغرب - 46252 

أسفي املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2325
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   24
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 
 Sté AUTO( أنوب  التعليم  سيارة 
شركة   )ECOLE JANOUB S.A.R.L

ذات مسؤولية محدوسة.
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

مدرسة لتعليم السياقة.
تجزئة   :  : عنوان املقر االأتماعي 
أسفي  القليعة  حي   2 رقم  م22وكة 
 46252  - املغرب  أسفي   46222  -

أسفي املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 522  : الناأيمي  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
 522  : السيد عبد السالم ايوبي 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف الناأيمي عنوانه)ا( 
رقم 24 زنقة ال22سة حي زين العابدين 

أسفي املغرب 46242 أسفي املغرب.
ايوبي  السالم  عبد  السيد 
اوريدة    حي  بلوك     6 عنوانه)ا( 
أسفي املغرب. 46242 أسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد يوسف الناأيمي عنوانه)ا( 
رقم 24 زنقة ال22سة حي زين العابدين 

أسفي املغرب 46242 أسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   22 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

 222 تحت رقم --.
493I

A&O

MALAK LIL ISKANE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

توسيع نشاط الشركة 

A&O
 AVENUE MERS SULTAN ، 26

22252، الدار البيضاء املغرب
MALAK LIL ISKANE شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها االأتماعي 26 شارع 
مرس السلطان الطابق   شقة رقم 

3 - 22252 الدار البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.46 959

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  أكتوبر  222  في     املؤرخ 
نشاط  إ 7  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
والدعم  االستشارات  خدمات 

لألفراس والشركات.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 82 822.
494I

A&O

MAYLAN
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

A&O
 AVENUE MERS SULTAN ، 26

22252، الدار البيضاء املغرب
MAYLAN شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزئة 
امنصاري رقم 8   سار بوعزة - 
22222 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.497623

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  أكتوبر  222  في  2  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

وسام  )ة(  السيد  تفويت 

بوالصوف 522 حصة اأتماعية من 

السيد  لفائدة  حصة    .222 أصل 

)ة( محمد أنور بوالصوف بتاريخ  2 

أكتوبر  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 79 822.

495I

sofoget

S.F.B DE NEGOCE

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تغيي2 نشاط الشركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

S.F.B DE NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها االأتماعي سيدي 

يحيى شارع سرك ملكي رقم 9  - -----

----- سيدي يحيى املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.34259

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تغيي2  شتن22  222   28 املؤرخ في 

فواكه  بيع   » من  الشركة  نشاط 

أافة» إ 7 « بيع فواكه أافة

استي2اس تصدير».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ  2 

سأن22  222 تحت رقم 249.

496I
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FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

TRAGI MINE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 تسمية الشركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

 HAY AL AMAL AV «D» IMM 227

 APPT 1 SALE ، 11160، SALE

MAROC

TRAGI MINE شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االأتماعي 66 زنقة 

ملوية الطابق 4 بالطو رقم 2  اكدال 

66 زنقة ملوية الطابق 4 بالطو رقم 

2  اكدال 2292  الرباط املغرب.

تغيي2 تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

 42725

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

25 أكتوبر  222 تم تغيي2  املؤرخ في 

 «TRAGI MINE» تسمية الشركة من

. «TRAV SOUSS MASSA» 7 إ

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   27 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم 247  .

497I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

TRAGI MINE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتماعي للشركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

 HAY AL AMAL AV «D» IMM 227

 APPT 1 SALE ، 11160، SALE

MAROC

TRAGI MINE شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 66 زنقة 

ملوية الطابق 4 بالطو رقم 2  اكدال 

66 زنقة ملوية الطابق 4 بالطو رقم 

2  اكدال 2292  الرباط املغرب.

تحويل املقر االأتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 42725

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 25 أكتوبر  222 تم تحويل 

من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 

«66 زنقة ملوية الطابق 4 بالطو رقم 

 4 زنقة ملوية الطابق   66 اكدال    2

بالطو رقم 2  اكدال 2292  الرباط 

 2 43  حي النهضة  إ 7 «رقم  املغرب» 

املكمل 3 - 292   الرباط املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   27 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم 247  .

498I

ECOCOMPTA

BATILEDKO
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تعيين مسي2 أديد للشركة

ECOCOMPTA

 BD AMBASSADEUR 386

 BEN AICHA RESIDENCE

 MACHALLAH B.P:20290

 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC

BATILEDKO شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 57 شارع 

أنين حي القدس ال22نو�سي - 

2 226 الدارالبيضاء املغرب.

تعيين مسي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4454 7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين  نون22  222   29 املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  أديد  مسي2 

لعقوبي الصغي2 كمسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823227.

499I

NA CONSEIL

CHEF KNAFA
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NA CONSEIL
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

CHEF KNAFA شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي الطابق 

السفلي شارع موالي عبد هللا املركز 
التجاري يوسف بن تاشفين عمارة 
H-4 رقم 478 مراكش - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22 69

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CHEF  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.KNAFA
اسارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املطاعم.
الطابق   : االأتماعي  املقر  عنوان 
السفلي شارع موالي عبد هللا املركز 
عمارة  تاشفين  بن  يوسف  التجاري 
 42222  - مراكش   478 رقم   H-4

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد أواس العيا : 222.  حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
بقيمة    222  : السيد أواس العيا 

22  سرهم.

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العيا  أواس  السيد 
تجزئة االزسهار اقامة ابن سينا عمارة 
   الشقة 4 مراكش 42222 مراكش 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة نجاة محفو�سي عنوانه)ا( 
الطابق     6 عمارة  السعاسة    سار 
مراكش  السالم  رياض   5 الشقة   2

42222 مراكش املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   25 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 2 293 .

522I

FNMCOMPTA

CLAEN TIR
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 2 
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

CLAEN TIR شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 
موالي إسماعيل 4  إقامة موالي 

إسماعيل الطابق 3 رقم 9 - طنجة - 
92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22557

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  سأن22  222   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CLAEN : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TIR
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ووسيط  للبضائع  والدو ي  الوطني 

للنقل الوطني والدو ي للبضائع.
شارع   : االأتماعي  املقر  عنوان 
موالي  إقامة    4 إسماعيل  موالي 
إسماعيل الطابق 3 رقم 9 - طنجة - 

92222 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : السيد مصطفى صدوقي 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
  222  : السيد مصطفى صدوقي 

بقيمة 22  سرهم.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى صدوقي عنوانه)ا( 
2 رقم  4 طابق  املجمع الحسني سارة 

2  92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد مصطفى صدوقي عنوانه)ا( 
2 رقم  4 طابق  املجمع الحسني سارة 

2  92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 2766 .
52 I

مكتب معيشة للحسابات و امستشارات الجبائية

SLI -AJ TRANS
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 
امستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E رقم 22 -- سيدي 
سليمان ، 4222 ، سيدي سليمان 

املغرب
SLI -AJ TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي مكتب 
رقم 3 اقامة الياسمين رقم 25 شارع 
يعقوب املنصور - 4222  القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
63349

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   23
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SLI -AJ : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص.
مكتب   : االأتماعي  املقر  عنوان 
رقم 3 اقامة الياسمين رقم 25 شارع 
القنيطرة    4222  - يعقوب املنصور 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد سليمان عج : 222.  حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سليمان عج عنوانه)ا( سوار 
سيدي    4222 التويرسة القصيبية 

سليمان املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد سليمان عج عنوانه)ا( سوار 
سيدي    4222 التويرسة القصيبية 

سليمان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم -.

522I

FIDUCIAIRE L’ENTENTE

 EURO NEGOCE TRAVAUX

DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE L›ENTENTE

2  زنقة نهرو رقم م.ج ، 52222، 

مكناس املغرب

 EURO NEGOCE TRAVAUX

DIVERS شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي : رقم 22 

سرب علي بن الغازي الزيتون مكناس 
رقم 22 سرب علي بن الغازي الزيتون 

مكناس 52222 مكناس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.37579

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون22  222   32 املؤرخ في 

 EURO NEGOCE TRAVAUX

املسؤولية  ذات  شركة   DIVERS

  22.222 رأسمالها  مبلغ  املحدوسة 

سرهم وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 
الزيتون  الغازي  بن  علي  سرب   22
22 سرب علي بن الغازي  مكناس رقم 

مكناس   52222 مكناس  الزيتون 

و  املالية  نتيجة اللصعوبات  املغرب 

لم نتمكن من انجاز اي عملية مند 

تأسيس الشركة .

و عين:

و  الشقيفي  بنسالم  السيد)ة( 
بن  علي  سرب   22 رقم  عنوانه)ا( 

 52222 مكناس  الزيتون  الغازي 

مكناس املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 

 22 وفي رقم  نون22  222   32 بتاريخ 

سرب علي بن الغازي الزيتون مكناس 

- 52222 مكناس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   23 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 429.

523I

ACSERIS Expert-comptable

TANGER INSTITUT PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACSERIS Expert-comptable
 Rue Allal Ben Abdellah 22

 Rés Yasmine n°14 ، 90000،
TANGER Maroc

 TANGER INSTITUT PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي إقامة 24 

أبي الزراء ل سنا 3، تقسيم  3، 
شقة   الطابق  ، شقة 2 الطابق 

2، شقة 3 الطابق 3 طنجة - 92222 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2 757

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222    3
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TANGER INSTITUT PRIVE
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
سعم  مركز   ، التخصصات  متعدس 
منهي  تدريب  مركز   ، ترفيهي  مركز   ،
مركز   ، الرياضات  متعدس  مركز   ،
عل7  يركز  ثقافي  ومركز   ، أنشطة 
ثروات الثقافة املغربية ، والخدمات ، 
، واالستي2اس  والتجارة بجميع أنواعها 
اللوأستية  والخدمات   ، والتصدير 

بكافة أنواعه.
إقامة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
24 أبي الزراء ل سنا 3، تقسيم  3، 
شقة   الطابق  ، شقة 2 الطابق 2، 
 92222  - طنجة   3 الطابق   3 شقة 

طنجة املغرب.
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أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 
سرهم، مقسم كالتا ي:

  22  : السيد فخر الدين الريفي 
حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الريفي  الدين  فخر  السيد 
تجزئة   22 ال22انص  عنوانه)ا( 
 92222  26 رقم    2 الياسمين زنقة 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الريفي  الدين  فخر  السيد 
تجزئة   22 ال22انص  عنوانه)ا( 
 92222  26 رقم    2 الياسمين زنقة 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22    2 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 9957.
524I

CREASTE MAROC

AUBERON
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

CREASTE MAROC
 IMM 11 RUE HADJ OMAR RIFFI
 N°6 3EME ETAGE CASABLANCA

 ، 202502، CASABLANCA
MAROC

AUBERON شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي 38 شارع 
سريس الحريزي رقم 32 الدار 

البيضاء - 22252 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.478987
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
29 شتن22  222 تقرر حل  املؤرخ في 
املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 
AUBERON مبلغ رأسمالها 22.222  
 38 اإلأتماعي  مقرها  وعنوان  سرهم 

الدار   32 شارع سريس الحريزي رقم 
البيضاء  الدار   22252  - البيضاء 
اال ي  هالك رأس   : نتيجة ل  املغرب 
من  التتمكن  بحيث  معظمه  أو  كله 

االستمرار.
و حدس مقر التصفية ب    شارع 
حاج عمر الريفي طابق 3 رقم 6 الدار 
البيضاء  الدار   22252  - البيضاء 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة( عمر بركات و عنوانه)ا( 
حي   7 رقم    32 عمارة  ال22كة م    
البيضاء  الدار   22252 الحسني 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 822288.
525I

مجموعة أطلنتيك للمحاسبة

MAJDA-TRAV
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مجموعة أطلنتيك للمحاسبة
شقة رقم 3 الطابق الثاني عمارة 

22 زنقة العاسل حي اأنان عيالن، 
46222، آسفي املغرب

MAJDA-TRAV شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي الطابق 

السفلي رقم 8 زنقة وليلي حي الكدية 
البيضاء - 46222 آسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 23 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  سأن22  222   23
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAJDA-TRAV
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
كراء  البناء،  و  املختلفة  لألشغال 
اآلليات و املعدات الخاصة بامشغال، 
أميع  عامة،  بصفة  و  التجارة. 
أو  مباشر  بشكل  املتعلقة  العمليات 

غي2 مباشر بأغراض الشركة.
الطابق   : االأتماعي  املقر  عنوان 
السفلي رقم 8 زنقة وليلي حي الكدية 

البيضاء - 46222 آسفي املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : ملنبهي  ماأدة  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ملنبهي  ماأدة  السيدة 
 46222 زنقة وليلي حي أنس   8 رقم 

آسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  ملنبهي  ماأدة  السيدة 
 46222 زنقة وليلي حي أنس   8 رقم 

آسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   28 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

 222 تحت رقم 948 .

526I

CREASTE MAROC

BAKEUP
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

CREASTE MAROC
 IMM 11 RUE HADJ OMAR RIFFI
 N°6 3EME ETAGE CASABLANCA

 ، 202502، CASABLANCA
MAROC

BAKEUP شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي 45 شارع 
عبالقاسر مفتقار طابق 2 رقم 4 الدار 

البيضاء - 22252 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.486853
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر  أكتوبر  222    2 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدوسة 
  2.222 رأسمالها  مبلغ   BAKEUP
اإلأتماعي  مقرها  وعنوان  سرهم 
 2 طابق  مفتقار  عبالقاسر  شارع   45
22252 الدار   - 4 الدار البيضاء  رقم 
البيضاء املغرب نتيجة ل : هالك رأس 
اال ي كله أو معظمه بحيث التتمكن 

من االستمرار.
و حدس مقر التصفية ب 45 شارع 
عبالقاسر مفتقار طابق 2 رقم 4 الدار 
البيضاء  الدار   22252  - البيضاء 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة( كوثر الهيبة و عنوانه)ا( 
عمارة      2 م س   2 السالم  اقامة 
رقم 55  ولفة 22252 الدار البيضاء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 822287.

527I

FICOGE AG

TAFOGLA
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

FICOGE AG
رقم 22عمارة افران3شارع الحسن 
 AGADIR، 800000، التانى اكاسير

AGADIR MAROC
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TAFOGLA شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي حي 

تسلوين تمرغت أماعة آورير آكاسير 

- 8222 آكاسير ٱملغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

49733

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   23

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAFOGLA

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أميع آعمال آلبناء.

حي   : االأتماعي  املقر  عنوان 

تسلوين تمرغت أماعة آورير آكاسير 

- 8222 آكاسير ٱملغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 522  : السيد آس آلحاج عبد آله 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

 522  : آلحبيب  آشعور  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد آس آلحاج عبد آله عنوانه)ا( 

7حي آلداخلة  عمارة واس آركان شقة 

آكاسير 8222 آكاسير ٱملغرب.

السيد آشعور آلحبيب عنوانه)ا( 

حي زكومي تمرغت آورير آكاسير 8222 

آكاسير آكاسير.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد آس آلحاج عبد آله عنوانه)ا( 

7حي آلداخلة  عمارة واس آركان شقة 

آكاسير 8222 آكاسير آكاسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   23 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

 222 تحت رقم 27544 .
528I

IMPORT 2000

IMPORT 2000
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتماعي للشركة

IMPORT 2000
3  زنقة سي التويلري ااملعاريف ، 

22352، الدار البيضاء املغرب
IMPORT 2000 شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 3  زنقة 
سي التويلري ااملعاريف - 22352 

الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االأتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.97893

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 22 شتن22  222 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
 - ااملعاريف  التويلري  زنقة سي    3»
إ 7  املغرب»  البيضاء  الدار   22352
 7 الطابق  الزرقطوني  شارع   4 »
البيضاء  الدار   22252  -  37 الشقة 

املغرب «.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن22  222 تحت رقم 792322.
529I

خلدوني فريد

 HA AMENAGEMENT ET
TRAVAUX DIVERS SARL-AU

تأسيس شركة

خلدوني فريد
عين الشكاك املركز عين الشكاك 

املركز، 252 3، فاس املغرب
 HA AMENAGEMENT ET

 TRAVAUX DIVERS SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي متجر 
رقم 2 أيت بلقاسم أيت السبع ء - 

272 3 صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
353 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   24
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 AMENAGEMENT ET TRAVAUX

.DIVERS SARL-AU
 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

; TRAVAUX PUBLIC
 TRAVAUX DIVERS DE  -

 ; CONSTRUCTION
 TRAVAUX D’AGENCEMENT -

; & AMENAGEMENT
; TRAVAUX AGRICOLE -

 AMENAGEMENTS ET  -
 ENTRETIEN DES ESPACES

; VERTS
; NEGOCE -

IMPORT/EXPORT -
عنوان املقر االأتماعي : متجر رقم 
2 أيت بلقاسم أيت السبع ء - 272 3 

صفرو املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

22.222,22  سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : حسن  ازروال  السيد 
حصة بقيمة 22,22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حسن  ازروال  السيد 
 3 252 كندر  ايموزار  ايدال  حي 

ايموزار كندر املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  حسن  ازروال  السيد 
 3 252 كندر  ايموزار  ايدال  حي 

ايموزار كندر املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   22 االبتدائية بصفرو بتاريخ 

 222 تحت رقم 468.
5 2I

transparence fiscale

YAHYA AMINE ET CIE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

transparence fiscale
 bis av med slaoui ، 30000، 38

fes maroc
YAHYA AMINE ET CIE شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 
وهران رقم 38 زنقة بون الزهور   - 

32222 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.446 7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر  أكتوبر  222   25 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدوسة 
مبلغ   YAHYA AMINE ET CIE
وعنوان  سرهم    22.222 رأسمالها 
رقم  وهران  شارع  اإلأتماعي  مقرها 
38 زنقة بون الزهور   - 32222 فاس 

املغرب نتيجة ل : التوقف النهائي.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدس  و 
 - زنقة بون الزهور     38 وهران رقم 

32222 فاس املغرب. 
و عين:

و  محمد  الخبازي  السيد)ة( 
زنقة   38 عنوانه)ا( شارع وهران رقم 
فاس املغرب   32222 بون الزهور   

كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 5527.
5  I

FICOGE AG

GAFIAM
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تعيين مسي2 أديد للشركة

FICOGE AG
رقم 22عمارة افران3شارع الحسن 
 AGADIR، 800000، التانى اكاسير

AGADIR MAROC
GAFIAM شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي زنقة بئ2 
آنزران آمسرنات آكاسير - 8222 

آكاسير آملغرب.
تعيين مسي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.239 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في  2 أكتوبر  222 تم تعيين 
مسي2 أديد للشركة السيد)ة( حيضر 

محمد كمسي2 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   29 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

 222 تحت رقم 27442 .
5 2I

MARRAKECH SHOPPING

مراكش شوبينك
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

MARRAKECH SHOPPING
 AV.PRESIDENT KENNEDY

 HIVERNAGE HOTEL EL
 ANDALOUS MARRAKECH،

40000، MARRAKECH MAROC
مراكش شوبينك شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 

رئيس كيندي افرناج فندق االندلس 
مراكش مراكش 42222 مراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33659
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون22  222   25 املؤرخ في 
املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ  شوبينك  مراكش 
مقرها  وعنوان  سرهم    2.222
اإلأتماعي شارع رئيس كيندي افرناج 
مراكش  مراكش  االندلس  فندق 
 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   42222

توقف نشاط الشركة.
و حدس مقر التصفية ب فيال رقم 
6  اقامة حدائق اكدال طريق امزميز 

مراكش 42222 مراكش املغرب. 
و عين:

السيد)ة( زكية بن عبد الرازيق و 
عنوانه)ا( فيال رقم 6  اقامة حدائق 
42222 مراكش  اكدال طريق امزميز 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 4 324 .

5 3I

WELIS CONSEIL

 AMUNDI RE AMLAK
DEVELOPMENT FUND

شركة املساهمة
خفض رأسمال الشركة

WELIS CONSEIL
 RUE LIBERTE ETAGE 3, APPT , 2

 N°5 CASABLANCA ، 20120،
CASABLANCA MAROC
 AMUNDI RE AMLAK

DEVELOPMENT FUND شركة 
املساهمة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 55, 
 boulevard Abdelmoumen

 Maarif - 20330 Casablanca
.Maroc

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 9242 
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم  شتن22  222    7 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  خفض 
أي  سرهم»    59.826.922» قدره 
إ 7  سرهم»   277.552. 22» من 
 : عن طريق  سرهم»     7.723.222»

تخفيض عدس امسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 822845.

5 4I

HORIZON LINES SARL

 PROMOTION
IMMOBILIERE RAFAH

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
حل شركة

HORIZON LINES SARL
شارع محمد اليزيدي، إقامة 

امندلس، بلوك H، الطابق امر�سي، 
رقم 3 ، 93242، تطوان املغرب

 PROMOTION IMMOBILIERE
RAFAH شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي طريق 
مرتيل عمارة الحبوس - 93222 

تطوان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5495

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2  غشت  222 تقرر حل  املؤرخ في 
املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 
 PROMOTION IMMOBILIERE
  22.222 رأسمالها  مبلغ   RAFAH
سرهم وعنوان مقرها اإلأتماعي طريق 
 93222  - الحبوس  عمارة  مرتيل 
الحل   : ل  نتيجة  املغرب  تطوان 

السابق موانه.
طريق  ب  التصفية  مقر  حدس  و 
 93222  - الحبوس  عمارة  مارتيل 

تطوان املغرب. 

و عين:
الشعي2ي  الدين  نور  السيد)ة( 

الكامل و عنوانه)ا( شارع بي2وت رقم 

28  93222 تطوان املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : ال �سيء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22    3 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

 222 تحت رقم 3527.

5 5I

HORIZON LINES SARL

TGHAKA
إعالن متعدس القرارات

HORIZON LINES SARL

شارع محمد اليزيدي، إقامة 

امندلس، بلوك H، الطابق امر�سي، 
رقم 3 ، 93242، تطوان املغرب

TGHAKA «شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة»

وعنوان مقرها االأتماعي: شارع 

صالح الدين اميوبي رقم 5 الطابق 

امول رقم 2 - 93222 تطوان املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.  497

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 يوليوز  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم   : الذي ينص عل7 مايلي: 
مليون  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

سرهم   ) .422.222( ألف  وأربعمائة 

 ( 22.222( ألف  مائة  من  لينتقل 

ألف  وخمسمائة  مليون  ا 7  سرهم 

بإنشاء  وسلك  سرهم   ) .522.222(

حصة   ) 4.222( ألف  عشر  اربعة 

ومحررة  مكتتبة  أديدة  اأتماعية 

بحسب  الشركاء  إسم  في  أميعها 

مساهمتهم في رأسمال الشركة وسلك 

عن طريق املقاصة مع الديون املقدرة 

و املحققة للشركاء تجاه الشركة .
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قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 
من  للشركة  االأتماعي  املقر  تحويل 
رقم  االيوبي،  الدين  صالح  شارع 
 ،93222  ،2 رقم  امول،  الطابق   ،5
 : التا ي  العنوان  ا 7  املغرب  تطوان، 
 ،78 رقم  حي الرباط،  شارع النصر، 

93222، املضيق، املغرب
عل7  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
 : تغي2 نشاط الشركة ليصبح  مايلي: 
إستغالل و كراء   - اإلنعاش العقاري 
واسارة وتسيي2 و تدبي2 أميع العقارات 
لإلستعمال  او  للسكن  املخصصة 

املنهي أو اإلساري.
قرار رقم 4: الذي ينص عل7 مايلي: 
التجديد ملسي2 الشركة السيد عبيد 
املغربي الجنسية،  العمراني الغريب، 
عنوانه شارع عبد الخالق الطريس، 
املغرب،  تطوان،   ،93222  ،76 رقم 
وتخويله  للشركة  كمسي2  مهامه  في 

صالحيات اإلسارة والتسي2 والتوقيع 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 

نشاط الشركة
بند رقم 4: الذي ينص عل7 مايلي: 

مقر الشركة
بند رقم 6: الذي ينص عل7 مايلي: 

املساهمات
بند رقم 7: الذي ينص عل7 مايلي: 

رأسمال الشركة
بند رقم 5 : الذي ينص عل7 مايلي: 

تعيين املسي2 وصالحيات التسي2
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

 222 تحت رقم 72 3.
5 6I

transparence fiscale

YAHYA AMINE ET CIE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

قفل التصفية

transparence fiscale
 bis av med slaoui ، 30000، 38

fes maroc
YAHYA AMINE ET CIE شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي : شارع 
وهران رقم 38 زنقة بون الزهور   - 

32222 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.446 7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 أكتوبر  222 تقرر حل 
YAHYA AMINE ET CIE شركة ذات 
رأسمالها  مبلغ  املحدوسة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  سرهم    22.222
38 زنقة  اإلأتماعي شارع وهران رقم 
بون الزهور   - 32222 فاس املغرب 

نتيجة اللتوقف النهائي.
و عين:

و  محمد  الخبازي  السيد)ة( 
زنقة   38 عنوانه)ا( شارع وهران رقم 
فاس املغرب   32222 بون الزهور   

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
شارع  وفي  أكتوبر  222   25 بتاريخ 
 - زنقة بون الزهور     38 وهران رقم 

32222 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 5527.
5 7I

مكتب معيشة للحسابات و امستشارات الجبائية

PARA MARKET MEDINA
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

مكتب معيشة للحسابات و 
امستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E رقم 22 -- سيدي 
سليمان ، 4222 ، سيدي سليمان 

املغرب
PARA MARKET MEDINA شركة 
ذات املسؤولية املحدوسة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 55  

شارع 247 مجموعة 8 - 4222  
القنيطرة املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.57 8 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر  أكتوبر  222   28 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدوسة 
مبلغ   PARA MARKET MEDINA
وعنوان  سرهم    22.222 رأسمالها 
شارع    55 رقم  اإلأتماعي  مقرها 
4222  القنيطرة   -  8 247 مجموعة 
عدم القدرة عل7   : املغرب نتيجة ل 

تكملة املشروع .
رقم  ب  التصفية  مقر  حدس  و 
  422  -  8 247 مجموعة  55  شارع 

القنيطرة املغرب . 
و عين:

السيد)ة( فدوى بعيو و عنوانه)ا( 
وطارق  العزيز  عبد  موالي  زاوية   92
القنيطرة    4222  6 ابن زياس الشقة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 5768.
5 8I

FIDUCIAIRE ILIADA

االمل ياهي
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE ILIADA
 AV AL AMAL RIAD MEKNES  2

، 50000، MEKNES MAROC
االمل ياهي شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي : تجزئة 

قرطبة أناح   عمارة  2 مكناس - 
52222 مكناس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.26523
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون22  222   24 املؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة  ياهي  االمل 
  22.222 رأسمالها  مبلغ  املحدوسة 
اإلأتماعي  مقرها  وعنوان  سرهم 

عمارة  2  أناح    قرطبة  تجزئة 
املغرب  مكناس   52222  - مكناس 

نتيجة الزمة اقتصاسية.
و عين:

السيد)ة( حسن يدان و عنوانه)ا( 
عمارة  2  أناح    قرطبة  تجزئة 
املغرب  مكناس   52222 مكناس 

كمصفي )ة( للشركة.
حميداني  العزيز  عبد  السيد)ة( 
رقم  العثمانية  تجزئة  عنوانه)ا(  و 
223 شطر 2 52222 مكناس املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
تجزئة  وفي  نون22  222   24 بتاريخ 
 - مكناس  عمارة  2  قرطبة أناح   

52222 مكناس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   26 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 3 4.
5 9I

HR AUDIT

BY INVEST
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

HR AUDIT
 BD AL QODS IMM LES

 ROSIERS APPT A22 ، 20460،
CASABLANCA MAROC

BY INVEST شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي 6 شارع 

الزرقطوني الطابق 6، الرقم 5 ـ6  - 
22222 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.34229
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22 غشت  222 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
مبلغ   BY INVEST الوحيد  الشريك 
وعنوان  سرهم   52.222 رأسمالها 
مقرها اإلأتماعي 6 شارع الزرقطوني 
 22222  - 5 ـ6   الرقم   ،6 الطابق 



25011 الجريدة الرسميةعدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) 

 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 
استجابة  وعدم  اقتصاسية  اسباب 

السوق.
شارع   6 و حدس مقر التصفية ب 
الزرقطوني الطابق 6، الرقم 5 ـ6  - 

22222 الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

و  بورماية  ياسر  السيد)ة( 
الدار   22222 املغرب  عنوانه)ا( 
البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر  222 تحت رقم 45 795.
522I

CELYA CONSULTING

ATLANTIC FISHERIES
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

CELYA CONSULTING
 Rue 1 Etage 2 Appt 3 Tarik Al 45
 Khir Sidi Bernoussi Casablanca

، 20610، Casablanca MAROC
ATLANTIC FISHERIES شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة)في طور 
التصفية(

 IMM 13 وعنوان مقرها اإلأتماعي
 PROJET HASSAN II HAY 4-N 5

 MOHAMMADI CASABLANCA -
22572 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.263285
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
5  شتن22  222 تقرر حل  املؤرخ في 
املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   ATLANTIC FISHERIES
وعنوان  سرهم    22.222 رأسمالها 
 IMM 13 N اإلأتماعي  مقرها 
 5-4 PROJET HASSAN II HAY
 MOHAMMADI CASABLANCA -
الدار البيضاء املغرب نتيجة   22572

ل : تصفية حبية.

 IMM 13 و حدس مقر التصفية ب
 N 5-4 PROJET HASSAN II HAY
 MOHAMMADI CASABLANCA -

22572 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  فاندي  عبدالرزاق  السيد)ة( 
سيدي مومن الجديد مج  عنوانه)ا( 
 22422 البيضاء   35 9  رقم  زنقة   4
)ة(  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823397.
52 I

PIXELS PROJECT SARL AU

PIXELS PROJECT
إعالن متعدس القرارات

PIXELS PROJECT SARL AU
96 شارع آنفا إقامة ربيع آنفا الطابق 
9 رقم  9 ، 22372، الدار البيضاء 

املغرب
PIXELS PROJECT «شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االأتماعي: 96 شارع 
آنفا إقامة ربيع آنفا الطابق 9 رقم 

 22µ - 9 الدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.497299

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 9  نون22  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 

تغيي2 اسم الشركة
قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 

تغيي2 غرض الشركة
قرار رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 

: تحيين القانون االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 
«PIXELS PROJECT» اسم الشركة

بند رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 
مباشر  بشكل   ، هو  الشركة  غرض 
والخارج  املغرب  في   ، مباشر  غي2  أو 
عن  التواصل  الرقمي،  التسويق   :
امحداث  تنظيم  اإلعالنات،  طريق 
املهنية، استي2اس امصناف اإلشهارية و 

الطباعة الرقمية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823334.

522I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

PREX ELEC SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

37 شارع عالل إبن عبدهللا، شقة 
رقم 422, الطابق الرابع. ، 52222، 

MEKNES MAROC
PREX ELEC SARLAU شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 7 , 

حي الصناعي سيدي بوزكري - 
52222 مكناس املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23375
الوحيد الشريك  قرار   بمقت�سى 
تم  نون22  222    6 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
أي  سرهم»   22.222.222» قدره 
إ 7  سرهم»    5.222.222» من 
طريق  عن  سرهم»   35.222.222»
الشركة  سيون  مع  مقاصة  إأراء   :

املحدسة املقدار و املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   28 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 5274.

523I

STRICT CONSULTING « S.A.R.L.AU» 

COURTIPLUS
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 STRICT CONSULTING «»
S.A.R.L.AU

الشرف 2 الطابق السفلي شقة 3 
مجموعة 2 عمارة 3 ، 22222، الدار 

البيضاء املغرب
COURTIPLUS شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي 777 شارع 
املقاومة الطابق الثالث رقم 2  

املحمدية - 28822 املحمدية املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 9 47

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 5  أكتوبر  222 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
 COURTIPLUS الوحيد  الشريك 
مبلغ رأسمالها 52.222 سرهم وعنوان 
مقرها اإلأتماعي 777 شارع املقاومة 
 - املحمدية    2 رقم  الثالث  الطابق 
 : املحمدية املغرب نتيجة ل   28822

أزمة اقتصاسية.
 777 ب  التصفية  مقر  حدس  و 
شارع املقاومة الطابق الثالث رقم 2  
املحمدية - 28822 املحمدية املغرب. 

و عين:
و  الخورساني  محمد  السيد)ة( 
 Donnery  45452 فرنسا  عنوانه)ا( 

فرنسا كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الشرف   : الوثائق املتعلقة بالتصفية 
مجموعة   3 الطابق السفلي شقة   2
الدار البيضاء   ،22222  ،  3 2 عمارة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 32 نون22 

 222 تحت رقم 2484.
524I
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bucof

يونيك كيتشننز موروكو
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

bucof
 bd med 6 centre irac imm f2 29
 appt n 4 ، 42000، casablanca

maroc
يونيك كيتشننز موروكو شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي 58 شارع 

كاسي بكار معاريف التوسعة - 
22332 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5245  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   28
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
يونيك   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

كيتشننز موروكو.
مطعم,   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقهى, ممون حفالت, التجارة,.
58 شارع  عنوان املقر االأتماعي : 
كاسي بكار معاريف التوسعة - 22332 

الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 222  : سعوسي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
حصة   552  : السيدة زينب ركالة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
حصة   252  : السيدة مريم ركالة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد سعوسي عنوانه)ا( 
 3 زنقة ابو حسن الصغي2 سرج س ط 
الدار   22 22 اقامة البيضاء   33 ش 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  ركالة  زينب  السيدة 
بنجدية  طابق  2  السروم  زنقة   22

22 22 الدار البضاء املغرب.
 22 السيدة مريم ركالة عنوانه)ا( 
 22 22 بنجدية  ط    السروم  زنقة 

الدار البضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد محمد سعوسي عنوانه)ا( 
 3 زنقة ابو حسن الصغي2 سرج س ط 
الدار   22 22 اقامة البيضاء   33 ش 

البيضاء املغرب
عنوانه)ا(  ركالة  زينب  السيدة 
بنجدية  طابق  2  السروم  زنقة   22

22 22 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 822873.

525I

CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

MIRATEC
إعالن متعدس القرارات

 CABINET COMTABLE SAKKAKI
SARL

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

MIRATEC «شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االأتماعي: الطابق 
السفلي إقامة املحموسية   زنقة ابن 

 A - 90000 الهيثم رقم 5 املكتب
طنجة املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 222 
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 28 نون22  222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 
تحويل املقر اإلأتماعي للشركة

قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 
رفع رأسمال الشركة

قرار رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 
توسيع النشاط االأتماعي للشركة

قرار رقم 4: الذي ينص عل7 مايلي: 
تحيين القانون امسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 
النشاط  إ 7  أديدة  أنشطة  إضافة 

االأتماعي للشركة
بند رقم 4: الذي ينص عل7 مايلي: 
من  للشركة  اإلأتماعي  املقر  تحويل 
املحموسية  إقامة  السفلي  الطابق 
 A املكتب   5 زنقة ابن الهيثم رقم    
إقامة  الهيثم  ابن  زنقة  إ 7  طنجة   -
املحموسية   مكتب رقم A- 4 - طنجة
بند رقم 6: الذي ينص عل7 مايلي: 
 522222 من  الشركة  رأسمال  رفع 

سرهم إ 7 222222  سرهم
بند رقم 7: الذي ينص عل7 مايلي: 
رفع الحصص االأتماعية من 5222 
حصة إ 7 2222  حصة، بقيمة 22  

سرهم للحصة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم  269 .
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SOPHORA CONSULTING SARL AU

PREX ELEC SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 أديد للشركة

 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

37 شارع عالل إبن عبدهللا، شقة 
رقم 422, الطابق الرابع. ، 52222، 

MEKNES MAROC
PREX ELEC SARLAU شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 7 , 

حي الصناعي سيدي بوزكري - 
52222 مكناس املغرب.

تعيين مسي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23375
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين  نون22  222    6 املؤرخ في 

مسي2 أديد للشركة السيد)ة( زروال 

براهيم كمسي2 آخر.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   28 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 5274.

527I

FIDUCIAIRE MALIKI

SOCIETE BELMEHDI PEINT
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع املسجد رقم 22 الطابق االول 

الشقة   الرشيدية ص ب 88  ، 

52222، الرشيدية املغرب

 SOCIETE BELMEHDI PEINT

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي : قصر 

تازموريت الخنك الرشيدية - 

52222 الرشيدية املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.22 3/9947

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون22  222    5 املؤرخ في 

 SOCIETE BELMEHDI PEINT

شركة ذات املسؤولية املحدوسة مبلغ 
وعنوان  سرهم   42.222 رأسمالها 

تازموريت  قصر  اإلأتماعي  مقرها 

الخنك الرشيدية - 52222 الرشيدية 

املغرب نتيجة الزمة مالية.

و عين:

و  البهجة  زكرياء  السيد)ة( 

الخنك  تازموريت  قصر  عنوانه)ا( 

الرشيدية املغرب   52222 الرشيدية 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 

قصر  وفي  نون22  222    5 بتاريخ 

تازموريت الخنك الرشيدية - 52222 

الرشيدية املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 599/21.

528I
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ADLANI CONSEIL

ANY ONE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADLANI CONSEIL
 RUE BIR ANZARANE

 IMMEUBLE SEVILLA RDC N°06
، 90000، TANGER MAROC

ANY ONE شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي سوار كزناية 
رقم 5328 - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222     
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ANY  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ONE
غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 
و  الحماية  خدمات  املعلوماتية، 

املراقبة، الطباعة و التكوين.
سوار   : االأتماعي  املقر  عنوان 
طنجة   92222  -  5328 رقم  كزناية 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد نجاعي إسريس : 22  حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  إسريس  نجاعي  السيد 
املجمع الحسني امندلس  2 رقم 55 

92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  إسريس  نجاعي  السيد 

املجمع الحسني امندلس  2 رقم 55 

92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم  272 .

529I

monde servicecompta

akilam trading
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

monde servicecompta

 lot el hadj fatah oulfa 3 329

 eme etage casablanca، 20250،

Casablanca maroc

akilam trading شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي زنقة 

سمية اقامة 82 الطابق 4 الرقم 

6  النخيل املعاريف - 22372 

الدارالبيضاء املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42268 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر  أكتوبر  222   28 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدوسة 

رأسمالها  مبلغ   akilam trading

مقرها  وعنوان  سرهم    22.222

 82 اقامة  سمية  زنقة  اإلأتماعي 

الطابق 4 الرقم 6  النخيل املعاريف 

املغرب  الدارالبيضاء   22372  -

ممارسة  عن  التوقف   : ل  نتيجة 

النشاط وعدم القيام باي نشاط مند 

التاسيس.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدس  و 

الرقم   4 الطابق   82 اقامة  سمية 

 22372  - املعاريف  النخيل    6

الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:
السيد)ة( كوثر لخديم و عنوانه)ا( 
شارع الداخلة رقم 368 حي الشريفة 
البيضاء  الدار   22452 الشق  عين 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 2 8232.
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مكتب الرياني للمحاسبة

STE FX CONSULT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الرياني للمحاسبة
شارع محمد ساوس رقم232 تطوان ، 

93242، تطوان املغرب
 STE FX CONSULT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 
حمص اقامة عبيد محل بالطابق 
االر�سي رقم 22 الطوابل السفل7 
تطوان. - 93222 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE FX : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CONSULT SARL AU
: البيع ع22  غرض الشركة بإيجاز 

اإلنت2نت.

شارع   : االأتماعي  املقر  عنوان 

بالطابق  محل  عبيد  اقامة  حمص 

السفل7  الطوابل   22 رقم  االر�سي 

تطوان. - 93222 تطوان املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : العطالتي  أيمن  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

أيمن العطالتي عنوانه)ا(  السيد 

شارع عبد الخالق الطريس حي االنارة 

تطوان   93222 تطوان.    3 رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

أيمن العطالتي عنوانه)ا(  السيد 

شارع عبد الخالق الطريس حي االنارة 

تطوان   93222 تطوان.    3 رقم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   26 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

 222 تحت رقم 7224.

53 I

FOUZMEDIA

SOCIETE GEL5 TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SOCIETE GEL5 TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 59 شارع 

موالي عبدالعزيز إقامة موالي 

عبدالعزيز الرقم 4 - 4222  

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

63 25

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداس القانون  شتن22  222   24

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE GEL5 TRAVAUX

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

امشغال املختلفة واشغال البناء

مقاول في نقل البضائع.

 59  : االأتماعي  املقر  عنوان 

إقامة  عبدالعزيز  موالي  شارع 

  4222  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحبيبي  محمد  سيدي  السيد 

عنوانه)ا( سوار ايت يدير تالسينت --- 

فيكيك املغرب.

الحبيبي  مصطفى  السيد 

عنوانه)ا( سوار ايت يدير تالسينت --- 

فيكيك املغرب.

عنوانه)ا(  الحبيبي  محمد  السيد 

فيكيك   --- تالسينت  يدير  ايت  سوار 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الحبيبي  محمد  سيدي  السيد 

عنوانه)ا( سوار ايت يدير تالسينت --- 

فيكيك املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 28 نون22 

 222 تحت رقم -.

532I

FUDICAIRE ISMAILI

STE TRANS MONDAIL
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 27 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72222 ،
STE TRANS MONDAIL شركة 

ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

 AV و عنوان مقرها االأتماعي
 ELMOUKAWAMA N° 16 BIS ES

SEMARA - 72000 السمارة .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23 5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل  نون22  222   23 املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من «شركة 
ذات مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
«شركة ذات املسؤولية  إ 7  الوحيد» 

املحدوسة».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمارة بتاريخ  2 سأن22 

 222 تحت رقم 254/2021.
533I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE NEW CAR KHALID
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc
STE NEW CAR KHALID شركة 

ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 62 زنقة 
السراء   شارع الروساني ظهر ملحلة 

وأدة - 62222 وأدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3848 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   24
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NEW CAR KHALID
تأأي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
زنقة   62  : عنوان املقر االأتماعي 
شارع الروساني ظهر ملحلة  السراء   

وأدة - 62222 وأدة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : بلخضر  خالد  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بلخضر  خالد  السيد 
ظهر ملحلة تجزئة لعلج زنقة أ رقم 24 

وأدة 62222 وأدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  زكرياء  عزيزي  السيد 
 63222 مداغ  الزاوية  الحرشة  سوار 

بركان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   27 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

 222 تحت رقم 68 4.
534I

FUDICAIRE ISMAILI

STE HASSY TRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 27 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72222 ،
STE HASSY TRAV SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة

 LOTS وعنوان مقرها اإلأتماعي

 ESSALAM II BLOC B N°56 ES

SEMARA - 72000 السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداس القانون   22 6 يوليوز    8

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. HASSY TRAV SARL

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة.

 LOTS  : االأتماعي  املقر  عنوان 

 ESSALAM II BLOC B N°56 ES

SEMARA - 72000 السمارة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد حسن لهبي2ة : 222.  حصة 

بقيمة 22.222  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لهبي2ة  حسن  السيد 

 2 2 رقم   23 مخيم الوحدة الربيب 

السمارة 72222 السمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  لهبي2ة  حسن  السيد 

 2 2 رقم   23 مخيم الوحدة الربيب 

السمارة 72222 السمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمارة بتاريخ  2 سأن22 

 222 تحت رقم 101/2016.

535I
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FUDICAIRE ISMAILI

 STE TRAVAUX CARISKAM
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
رفع رأسمال الشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 27 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72222 ،
 STE TRAVAUX CARISKAM SARL

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
 HAY وعنوان مقرها اإلأتماعي
 EL JADID BLOC 02 N° 60 ES

SEMARA - 72000 السمارة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.463

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم  سأن22  222   26 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  سرهم»   2.422.222»
 2.522.222» إ 7  سرهم»    22.222»
حصص  تقديم   : طريق  عن  سرهم» 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمارة بتاريخ 27 سأن22 

 222 تحت رقم 261/2021.
536I

FUDICAIRE ISMAILI

STE SMS 63 SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 27 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72222 ،
STE SMS 63 SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
 BD LA وعنوان مقرها اإلأتماعي
 MARCHE VERTE N° 144 ES

SEMARA - 72000 السمارة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2 4 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  نون22  222   32 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

ابراهيم اسفي  )ة(  تفويت السيد 
522 حصة اأتماعية من أصل 522 
حصة لفائدة السيد )ة( عمر بشكلي 

بتاريخ 32 نون22  222.
تفويت السيد )ة( يوسف شريف 
522 حصة اأتماعية من أصل 522 
حصة لفائدة السيد )ة( عمر بشكلي 

بتاريخ 32 نون22  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالسمارة بتاريخ 23 سأن22 

 222 تحت رقم 258/2021.
537I

FUDICAIRE ISMAILI

STE SMS 63 SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تعيين مسي2 أديد للشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 27 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72222 ،
STE SMS 63 SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
 BD LA وعنوان مقرها اإلأتماعي
 MARCHE VERTE N° 144 ES

SEMARA - 72000 السمارة املغرب.
تعيين مسي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2 4 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين  نون22  222   32 املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  أديد  مسي2 

بشكلي عمر كمسي2 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمارة بتاريخ 23 سأن22 

 222 تحت رقم 258/2021.
538I

FUDICAIRE ISMAILI

STE TRANS MONDAIL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 27 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72222 ،
STE TRANS MONDAIL شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة

 AV وعنوان مقرها اإلأتماعي

 ELMOUKAWAMA N° 16 BIS ES

SEMARA - 72000 السمارة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23 5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  نون22  222   23 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

الرحيم  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اأتماعية  حصة   522 ضراوي 

)ة(  حصة لفائدة السيد   522 أصل 

احمد ضراوي بتاريخ 23 نون22  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالسمارة بتاريخ  2 سأن22 

 222 تحت رقم 254/2021.

539I

FUDICAIRE ISMAILI

STE TRANS MONDAIL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تعيين مسي2 أديد للشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك 2 رقم 27 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72222 ،

STE TRANS MONDAIL شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة

 AV EL وعنوان مقرها اإلأتماعي

 MOUKAWAMA N° 16 BIS ES

SEMARA - 72000 السمارة املغرب.

تعيين مسي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23 5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين  نون22  222   23 املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  أديد  مسي2 

ضراوي احمد كمسي2 آخر

تبعا إلقالة مسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمارة بتاريخ  2 سأن22 

 222 تحت رقم 254/2021.

542I

IT FIDUS

CO-BTP
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

IT FIDUS
 HOURIA 1 N°186 ، 20800،

MOHAMMEIA MAROC
CO-BTP شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة
 LOT 4 وعنوان مقرها اإلأتماعي
 HOURIA 1 ETG 2 APPT 3 BD

 PALESTINE MOHAMMEDIA -
28822 ااامحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2939 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    3
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
CO-  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BTP
اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء
تجارة.

 LOT  4  : املقر االأتماعي  عنوان 
 HOURIA   ETG 2 APPT 3 BD
 PALESTINE MOHAMMEDIA -

28822 ااامحمدية املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد عبد الحكيم غجدي : 522 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
حصة   522  : مندور  علي  السيد 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
غجدي  الحكيم  عبد  السيد 
  22 رقم  تجزئة الفجر    عنوانه)ا( 

28882 املحمدية املغرب.
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 7 عنوانه)ا(  مندور  علي  السيد 
تجزئة السبيل ط 2 28882 الجديدة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
غجدي  الحكيم  عبد  السيد 
  22 رقم  الفجر    أزئة  عنوانه)ا( 

28882 املحمدية املغرب
 7 عنوانه)ا(  مندور  علي  السيد 
تجزئة السبيل ط 2 28882 الجديدة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  باملحمدية  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 3 25.

54 I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE SENTRADIV SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage
N°40 ، 30100، FES MAROC

 SOCIETE SENTRADIV SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزئة رقم 
6  زنقة اركان 2 نرأس ب فاس - 

32222 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.62527

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر  أكتوبر  222    3 في  املؤرخ 
محدوسة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ   SENTRADIV SARL AU
وعنوان  سرهم    22.222 رأسمالها 
مقرها اإلأتماعي تجزئة رقم 6  زنقة 
 32222  - فاس  ب  نرأس   2 اركان 
.COVID  9 : فاس املغرب نتيجة ل

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدس  و 
رقم 6  زنقة اركان 2 نرأس ب فاس 

- 32222 فاس املغرب. 
و عين:

و  غالمي  العا ي  عبد  السيد)ة( 
6 حي لعلو  8 بلوك   زنقة  عنوانه)ا( 
فاس   32222 فاس  قاسوس  عين 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   23 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم  526.

542I

FLASH ECONOMIE

 GERMINAL
DÉVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 germinal développement
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 22 
أبل مو�سى الشقة 2  اكدال - 

2222  الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 56329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  شتن22  222   28
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.germinal développement

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعلومات التجارية.
رقم   : االأتماعي  املقر  عنوان 

 - اكدال    2 أبل مو�سى الشقة   22

2222  الرباط املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد عبد الرحمان بلغازي : 22  

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بلغازي  الرحمان  عبد  السيد 
حصار  سانية   38 رقم  عنوانه)ا( 

222   سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
بلغازي  الرحمان  عبد  السيد 
حصار  سانية   38 رقم  عنوانه)ا( 

222   سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22  بتاريخ  2  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم 2863 .

543I

FLASH ECONOMIE

ISOLASUD 
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

 STE «ISOLASUD» SARL

تأسيس شركة
املسؤولية  ذات  شركة  تأسست 
عقد  محتوى  خالل  من  املحدوسة 
عرفي مؤرخ في 23/  / 222 ببومالن 

ساسس خصائصها العامة كالتا ي:

«اسوالزوس»  القانونية  التسمية 

ش.م.م. 

  22.222 ااٍلأتماعي:  الرأسمال 

حصة بمبلغ    222 سرهم مقسم إ 7 

22  سرهم للحصة موزعة كالتا ي

امرسول  ابراهيم  -السيد 
 342 إ 7  مقسم  سرهم   34222.22
لبطاقة  الحامل  ,ر.ب.ت  حصة 
 PA رقم   743  الوطنية  التعريف 
ساسس  بومالن  تماللت  ب  ,الساكن 

تنغي2
بوعزة  ايت  هللا  عبد  -السيد 
 332 إ 7  مقسم  سرهم   33222.22
لبطاقة  الحامل  ,ر.ب.ت  حصة 
  22482PA رقم  الوطنية  التعريف 
ساسس  بومالن  تماللت  ب  الساكن 

تنغي2
 33222.22 اتكو  عمر  -السيد 
حصة ر.ب.ت   332 سرهم مقسم ا 7 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
الساكن بايت يول     2732PA رقم 

بومالن ساسس تنغي2.
-الهدف ااٍلأتماعي : مقاول البناء 

.اشغال مختلفة و التسقيف 
-املقر ااٍلأتماعي : ايت يول بومالن 

ساسس تنغي2
-مدة الشركة: 99 سنة.

الشركة  يدير  الشركة:  -تسيي2 
ويسي2ها السيد ابراهيم امرسول ملدة 

غي2 محدسة.
السجل  و  القانوني  -اإليداع 
التجاري : تم بكتابة الضبط باملحكمة 
تحت رقم السجل   . ااٍلبتدائية تنغي2 
التجاري. 23 3 بتاريخ 01/12/2021

544I

FLASH ECONOMIE

BDO
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

خفض رأسمال الشركة

BDO
شركة ذات مسؤولية محدوسة

رأسمالها:722.222.  سرهم
مقرها االأتماعي:2  زنقة الحرية 

الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري: 

37563
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
قرر   2222 أكتوبر  املؤرخ بتاريخ  2 

ما يلي :
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مدفوع  غي2  املال  رأس  تخفيض 
سرهم   255.222.22 بالخسائر بمبلغ 

مع شروط التخفيض.
تعديل الفصول 6 و 7 من النظام 

امسا�سي للشركة
تحديث النظام امسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
  9 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 226 82
545I

FLASH ECONOMIE

BDO ADVISORY
إعالن متعدس القرارات
BDO ADVISORY

شركة ذات مسؤولية محدوسة
رأسمالها:222.222.  سرهم

مقرها االأتماعي: 9   شارع عبد 
املومن الطابق 5 مكتب رقم 42 الدار 

البيضاء
رقم التقييد في السجل 

التجاري:337467
تأكيد تعيين املسي2ة و التوقيع 

االأتماعي
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
24 يناير  222 قرر ما  املؤرخ بتاريخ 

يلي :
نجيبة  السيدة  تعيين  -تأكيد 
أوسع  ومنحها  مسي2ة  الصغي2 
عن  نيابة  للتصرف  الصالحيات 
وأن  ؛  الظروف  أميع  في  الشركة 
توقيعها وحده يمكن أن يكون ملزًما 

للشركة.
النظام  من    6 الفصل  -تعديل 

امسا�سي 
عل7  اآلن  صياغتها  تتم  والتي 
«أميع عمليات سحب  النحو التا ي: 
عن طريق   ، النقوس واموراق املالية 
 ، غي2ها  أو  الكمبياالت  أو  الشيكات 
أميع الحواالت املالية من املصرفيين 
واالشت2اكات  واملوسعين  واملدينين 
إيصاالت  أو  وقبول  والتأييدات 
بشكل  موقعة   ، التجارية  اموراق 
نجيبة  السيدة.  قبل  من  صحيح 
يجوز للمسي2 تفويض مثل  الصغي2. 
هذه الصالحيات التي تراها مناسبة 
لواحد أو أكث2 من الوكالء أو الشركاء 

أو ال ؛
اإلأراءات  تنفيذ  سلطات 

الشكلية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي  222 تحت رقم 777589.

546I

FLASH ECONOMIE

 SHOWROOMPRIVE

MAROC
تعيين مراقبي الحسابات

SHOWROOMPRIVE MAROC

شركة ذات مسؤولية محدوسة
رأسمالها:2.222  سرهم

مقرها االأتماعي:شارع اطين عمارة 

مركز محج رياض الطابق 5 الشقة 7 

و 8 حي الرياض 22 2  الرباط
رقم التقييد في السجل 

التجاري:355 2 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

24 يناير  222 قرر ما  املؤرخ بتاريخ 

يلي :

تعيين شركة KPMG SA املوأوسة 

بالسيد  املمثلة  انفا  شارع   42 في 

املصطفى افريحة كمدقق حسابات 

تنتهي  مالية  سنوات   )3( ثالث  ملدة 

العاسي  العام  االأتماع  بنهاية 

حسابات  للمصاسقة.  سعا  الذي 

في  اقفالها  املقرر  املالية  السنة 

.31/12/2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم 925   2.

547I

FLASH ECONOMIE

CMAC-THYSSEN
إعالن متعدس القرارات

CMAC-THYSSEN

مقرها االأتماعي: الشرفات البحرية 

عمارة 28 الشقة 22 سار بوعزة الدار 

البيضاء
رقم التقييد في السجل 

التجاري:359297

املؤرخ  اإلسارة  مجلس  بمقت�سى 

بتاريخ 25 نون22 9 22 قرر ما يلي :

 Ghislain السيد  -إقالة 
CMAC- لفرع  مديًرا   BLANCHET

THYSSEN ؛
 Luc Antoineالسيد -تعيين 
 Pierre-André والسيد   GUIMONT
VIENS كمديرين أدس للفرع ملدة غي2 

محدوسة ؛
 
ً
-تعيين السيد ناصر بوطالب نائبا

ملدير الفرع.
اإلأراءات  تنفيذ  سلطات 

الشكلية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي  222 تحت رقم 777233.
548I

ائتمانية زهي2

 PALAIS DES MERVEILLES
BY A

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تأسيس شركة

ائتمانية زهي2
زنقة ابن عائشة عمارة باريس 

الطابق التالت مكتب رقم    كيليز 
مراكش ، 42222، مراكش املغرب

 PALAIS DES MERVEILLES BY A
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي متجر رقم 
653/  شارع فلسطين الوحدة 5 
الحي املحمدي - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22927
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   25
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PALAIS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. DES MERVEILLES BY A
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التجميل.

متجر   : االأتماعي  املقر  عنوان 
شارع فلسطين الوحدة   653/1 رقم 
مراكش   42222  - املحمدي  الحي   5

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيدة مائس عفاف : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيدة مائس حنان : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عفاف  مائس  السيدة 
عمار  بن  زنقة  م  ح  الوحدة   653

42222 مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  حنان  مائس  السيدة 
 653 رقم   5 الوحدة  مني2  فيال  م  ح 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  عفاف  مائس  السيدة 
عمار  بن  زنقة  م  ح  الوحدة   653

42222 مراكش املغرب
عنوانه)ا(  حنان  مائس  السيدة 
 653 رقم   5 الوحدة  مني2  فيال  م  ح 

مراكش 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32345 .
549I

nador conseil sarl au

VIVIENDAS DE LUJO
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
VIVIENDAS DE LUJO شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي اقامة 
فيصل، الطابق امول  A حي اوالس 
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ابراهيم النعناع - 62222 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

232 3

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  سأن22  222   28

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. VIVIENDAS DE LUJO

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

اقامة   : االأتماعي  املقر  عنوان 

اوالس  حي   A  امول الطابق  فيصل، 

الناظور   62222  - النعناع  ابراهيم 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة: 8.486.822 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 84868  : السيدة لغمي2ي مجيدة 

بقيمة 22  سرهم.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة لغمي2ي مجيدة عنوانه)ا( 

حي السعاسة رقم 8   سلوان 62222 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة لغمي2ي مجيدة عنوانه)ا( 

حي السعاسة رقم 8   سلوان 62222 

الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 27 سأن22 

 222 تحت رقم 4552.

552I

ORLIA NATURE

ORLIA NATURE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتماعي للشركة

ORLIA NATURE
  ER ETAGE RUE BAB TAZA N
 02 HAY KIFAH KARIA SALE ،

222  ، سال املغرب
ORLIA NATURE شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 2 
شارع موالي عبد الحفيظ حي الفرح 

القرية سال - 32    سال املغرب.
تحويل املقر االأتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.33737

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 22 أكتوبر  222 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
الحفيظ  عبد  موالي  شارع   2 «رقم 
32    سال   - حي الفرح القرية سال 
امول  الطابق   2 «رقم  إ 7  املغرب» 
زنقة باب تازة حي الكفاح القرية سال 

- 32    سال املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   22 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

 222 تحت رقم 272 .

55 I

CABINET ELKHALFI

»PHYATGRI LEHMADI»
إعالن متعدس القرارات

CABINET ELKHALFI
 N°2 LOT AMMAR SIDI

 BENNOUR، 24350، SIDI
BENNOUR MAROC

«PHYATGRI LEHMADI» «شركة 
ذات املسؤولية املحدوسة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االأتماعي: سوار 
العواوأة الغناسرة - - الزمامرة 

سيدي بنور 24352.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2649

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 22 سأن22  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 
االستثنائي  العام  الجمع  بمقت�سى 
محدوسة  مسؤولية  ذات  لشركة 
تقرر  سأن22 222   22 في  املؤرخ 
محدوسة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
تسميتها:  الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها   «PHYATGRI LEHMADI»
مقرها  وعنوان  سرهم    22222
الغناسرة  العواوأة  سوار  االأتماعي 
وعين   24352 الزمامرة سيدي بنور- 
سوار  عنوانه  خالد  لحماسي  السيد 
بنور- سيدي  الغناسرة  العواوأة 
للشركة.  كمصفي  املغرب   24352
الختامية  الجمعية  انعقاس  تم  وقد 
سوار  وفي  سأ22 222   22 بتاريخ 
سيدي  الزمامرة  الغناسرة  العواوأة 

بنور
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 

البند الخاص بحل وتصفية الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بنور  بسيدي  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 4256.

552I

FIDUNA

ب.س.ش إيموبيليي
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

FIDUNA
 HY MLY ABDELLAH RUE 70

 N 33 CASABLANCA ، 20480،
CASABLANCA MAROC

ب.س.ش إيموبيليي شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 39 شارع 
اللة الياقوت الطابق 5 الشقة 
س الدار البيضاء - 22522 الدار 

البيضاء اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
523965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   29
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ب.س.ش إيموبيليي.
إنشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شركة.
39 شارع  عنوان املقر االأتماعي : 
اللة الياقوت الطابق 5 الشقة س الدار 
البيضاء  الدار   22522  - البيضاء 

اململكة املغربية.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة :  222 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 522  : بيجي  الكريم  عبد  السيد 
حصة بقيمة 52.222 سرهم للحصة .
حصة   522  : السيد عمر شما ي 

بقيمة 52.222 سرهم للحصة .
 522  : بيجي  الكريم  عبد  السيد 

بقيمة 52.222 سرهم.
بقيمة   522  : السيد عمر شما ي 

52.222 سرهم.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الكريم بيجي عنوانه)ا( 
تجزئة أرض الخي2 زنقة 3 رقم 34 عين 
الدار البيضاء اململكة   22 52 الشق 

املغربية.
السيد عمر شما ي عنوانه)ا( عين 
 22 52  22 رقم    42 زنقة  الشق 

الدار البيضاء اململكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد عبد الكريم بيجي عنوانه)ا( 
تجزئة أرض الخي2 زنقة 3 رقم 34 عين 
الدار البيضاء اململكة   22 52 الشق 

املغربية
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السيد عمر شما ي عنوانه)ا( عين 
 22 52  22 رقم    42 زنقة  الشق 

الدار البيضاء اململكة املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 32 822.
553I

امستاذ أمين الخي2ي - موثـــــــــق

FRIO EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

امستاذ أمين الخي2ي - موثـــــــــق
6  ، زنقة الحسين بن علي ، 
22272، الدار البيضاء املفرب

FRIO EQUIPEMENT شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي زاوية 
شارع وأدة و شارع ابن تاشفين 

حي املحطة - 22322 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 45333

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم   2225 نون22     
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FRIO  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.EQUIPEMENT
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

أأهزة مكيف الهواء و الت22يد.
زاوية   : االأتماعي  املقر  عنوان 
تاشفين  ابن  شارع  و  وأدة  شارع 
الدار البيضاء   22322  - حي املحطة 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

سفياني  وسغي2ي  محمد  السيد 
سرهم    22 بقيمة  حصة    .222  :

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
سفياني  وسغي2ي  محمد  السيد 
ياسمينة شقة  تجزئة   57 عنوانه)ا( 
الدار   22422 باشكو   3 الطابق   7

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
سفياني  وسغي2ي  محمد  السيد 
ياسمينة شقة  تجزئة   57 عنوانه)ا( 
الدار   22422 باشكو   3 الطابق   7

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22 2225 تحت رقم 272286.
554I

امستاذ أمين الخي2ي - موثـــــــــق

FRIO EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

امستاذ أمين الخي2ي - موثـــــــــق
6  ، زنقة الحسين بن علي ، 
22272، الدار البيضاء املفرب

FRIO EQUIPEMENT شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي زاوية 
شارع وأدة و شارع ابن تاشفين 

حي املحطة - 22322 الدار البيضاء 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 45333
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   22 2 يونيو   25 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«422.222 سرهم» أي من «22.222  
عن  سرهم»   522.222» إ 7  سرهم» 
سيون  مع  مقاصة  إأراء   : طريق 
الشركة املحدسة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2 22 تحت رقم 358244.
555I

Finconseil

 EXECUTION GENERALE
DES ORDRES INDUSTRIELS
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Finconseil
 bd zerktouni ، 20200،  42

casablanca maroc
 EXECUTION GENERALE DES
ORDRES INDUSTRIELS شركة 

ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي 2 شارع 5  
ملي رشيد - 22222 الدار البيضاء 

اململكة املغربية.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.425  

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل  نون22  222   22 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
 EXECUTION الوحيد  الشريك 
 GENERALE DES ORDRES
رأسمالها  مبلغ   INDUSTRIELS
مقرها  وعنوان  سرهم    2.222
رشيد  ملي    5 شارع   2 اإلأتماعي 
اململكة  البيضاء  الدار   22222  -

املغربية نتيجة ل : الخمول.
شارع   2 و حدس مقر التصفية ب 
5  ملي رشيد - 22222 الدار البيضاء 

اململكة املغربية. 
و عين:

و  عاسل  بوشتة  السيد)ة( 
شارع محمد   2 حيي رشيد  عنوانه)ا( 
بوزيان رقم 52 22222 الدار البيضاء 
اململكة املغربية كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823567.
556I

FIDUNA

ميتفير
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUNA
 HY MLY ABDELLAH RUE 70

 N 33 CASABLANCA ، 20480،
CASABLANCA MAROC

ميتفي2 شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي 39 شارع 

اللة الياقوت الطابق الخامس 
الشقة س الدار البيضاء - 22672 

الدار البيضاء اململكة املغربية.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.272243

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل  نون22  222    9 املؤرخ في 
محدوسة  مسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ  ميتفي2  الوحيد  الشريك  ذات 
وعنوان  سرهم    2.222 رأسمالها 
اللة  شارع   39 اإلأتماعي  مقرها 
س  الشقة  الخامس  الطابق  الياقوت 
الدار البيضاء - 22672 الدار البيضاء 
اململكة املغربية نتيجة ل : حل شركة.
و حدس مقر التصفية ب 39 شارع 
اللة الياقوت الطابق الخامس الشقة 
الدار   22672  - البيضاء  الدار  س 

البيضاء اململكة املغربية. 
و عين:

اللطيف  عبد  السيد  السيد)ة( 
حي العلو الزنقة  عدنان و عنوانه)ا( 
3  ن س س س 22442 الدار البيضاء 
اململكة املغربية كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 823389.

557I

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

املدائن للبناء
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL
 Av. Hassan II & Malik Ibn

 Morhil, Imm. LA TULIPE A6
Larache، 92000، Larache Maroc
املدائن للبناء شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي 53، شارع 
الزرقطوني - 52 92 القصر الكبي2 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.  49

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2222 أكتوبر   23 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدوسة 
رأسمالها  مبلغ  للبناء  املدائن 
مقرها  وعنوان  سرهم    22.222
 - الزرقطوني  شارع   ،53 اإلأتماعي 
القصر الكبي2 املغرب نتيجة   92 52

ل : توقف نشاط الشركة.
و حدس مقر التصفية ب 53، شارع 
الكبي2  القصر   92 52  - الزرقطوني 

املغرب. 
و عين:

و  الدامون  بوعزة  السيد)ة( 
هللا  عبد  الشهيد  حي  عنوانه)ا( 
القصر   92 52  87 رقم  اليعقوبي 

الكبي2 املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ  الكبي2  بالقصر  االبتدائية 

نون22  222 تحت رقم 334.

558I

امستاذ أمين الخي2ي - موثـــــــــق

FRIO EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

امستاذ أمين الخي2ي - موثـــــــــق
6  ، زنقة الحسين بن علي ، 
22272، الدار البيضاء املفرب

FRIO EQUIPEMENT شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االأتماعي زاوية 
شارع وأدة و شارع ابن تاشفين 

حي املحطة 22322 الدار البيضاء 
املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 45333
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   22 2 يونيو   25 في  املؤرخ 
نشاط  إ 7  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
في  التجارة  و  تصدير  استي2اس، 
باملسابح،  املتعلقة  املواس  أميع 
امأهزة الصناعية للفالحة و معالجة 

املياه.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
  2 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2 22 تحت رقم 358244.
559I

FIDUNA

مادي ايموبيلياغ اكسبور
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUNA
 HY MLY ABDELLAH RUE 70

 N 33 CASABLANCA ، 20480،
CASABLANCA MAROC

ماسي ايموبيلياغ اكسبور شركة 
ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي  6 شارع 
اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق التاني الرقم 85 الدار 

البيضاء - 22672 الدار البيضاء 

اململكة املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.423 5

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل  نون22  222   24 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

ايموبيلياغ  ماسي  الوحيد  الشريك 

  22.222 رأسمالها  مبلغ  اكسبور 

اإلأتماعي  6  مقرها  وعنوان  سرهم 

مصطفى  زاوية  الياقوت  اللة  شارع 

املعاني الطابق التاني الرقم 85 الدار 

البيضاء  الدار   22672  - البيضاء 

اململكة املغربية نتيجة ل : حل شركة.

ب  6  التصفية  مقر  حدس  و 

مصطفى  زاوية  الياقوت  اللة  شارع 

املعاني الطابق التاني الرقم 85 الدار 

البيضاء  الدار   22672  - البيضاء 

اململكة املغربية. 

و عين:

و  حيت  مصطفى  السيد)ة( 

6 الرقم  عنوانه)ا( بين املدون الزنقة 

الدار   22472 البيضاء  الدار   63

البيضاء اململكة املغربية كمصفي )ة( 

للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 823388.

562I

FICOMPTA

N.S.M TECHNOLOGY
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FICOMPTA

 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME ETAGE FES

، 30000، FES MAROC

N.S.M TECHNOLOGY شركة 
ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي : محل 

تجاري بالطابق امر�سي، رقم 5   
ك قطعة أنان، تمديد طريق عين 

الشقف - 32222 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 62 25

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
22 شتن22  222 تقرر حل  املؤرخ في 
N.S.M TECHNOLOGY شركة ذات 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 
  22.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلأتماعي  مقرها  وعنوان  سرهم 
رقم  امر�سي،  بالطابق  تجاري  محل 
تمديد طريق  ك قطعة أنان،     5
32222 فاس املغرب   - عين الشقف 
نتيجة لقرارمت2تب عن إراسة الشريك 

الوحيد.
و عين:

و  امعيلقة  نبيل  السيد)ة( 
عنوانه)ا( 362 شارع وهران الزهور ، 
)ة(  كمصفي  املغرب  فاس   32222

للشركة.
و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
املحل  وفي  نون22  222   22 بتاريخ 
   5 التجاري بالطابق امر�سي ، رقم 
تمديد طريق عين  ك قطعة أنان، 

الشقف - 32222 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 5505/21.
56 I

FLASH ECONOMIE

CETCO
إعالن متعدس القرارات

CETCO
مقرها االأتماعي: 3 زنقة كاناريس 

الوازيس معاريف الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل 

التجاري:223243
املؤرخ  اإلسارة  مجلس  بمقت�سى 

بتاريخ 28 ابريل  222 قرر ما يلي :
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لفرع  النهائي  -اإلغالق 
 COLLOID ENVIRONMENTAL»
 TECHNOLOGIES COMPAGNY

MAROC» ؛
 NEIL George السيد  -استقالة 
شركة  لفرع  كمدير  مهامه  من   Hall
 COLLOID ENVIRONMENTAL»
 TECHNOLOGIES COMPAGNY

«MAROC
نجيبة  السيدة  -ستمنح 
لشركة  كوكيل  الصالحيات 
 COLLOID ENVIRONMENTAL»
 TECHNOLOGIES COMPAGNY
باإلعالنات  للقيام   «MAROC

واإلأراءات املتعلقة بإغالق الفرع.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
  8 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي  222 تحت رقم 778683.
562I

BUSINESS CENTER.COM

TUNISIAN COSMETIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

توسيع نشاط الشركة 

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 22392، 
الدارالبيضاء املغرب

TUNISIAN COSMETIQUE شركة 
ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها االأتماعي شارع عبد 
املومن رقم 236 شارع باسكي اقامة 
ف8 الطابق الثاني رقم 6، - 22392 

الدار البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.459 45

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 29 نون22  222 تمت إضافة 
إ 7 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :
استي2اس وتوزيع وتصنيع منتجات 

التجميل بالجملة.
استي2اس وتوزيع منتجات نظافة   

الجسم بالجملة.
استي2اس وتصدير ؛.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 2 8236.

563I

FLASH ECONOMIE

performance informatique
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 performance informatique
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 32 
الشقة 8 زنقة موالي احمد لوكيلي 

حسان - 22 2  الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 56385
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   24
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.performance informatique
غرض الشركة بإيجاز : الت2كيبات 

الكهربائية )مقاول(
امسالك وشبكات الحاسب.

 32 رقم   : عنوان املقر االأتماعي 
زنقة موالي احمد لوكيلي   8 الشقة 

حسان - 22 2  الرباط املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   52  : السيد هشام متوكل 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيد ياسين الصابر : 52 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  متوكل  هشام  السيد 
امل   ج 5 رقم 6 6 ح ي م 22 2  

الرباط املغرب.
عنوانه)ا(  الصابر  ياسين  السيد 
   222  2 سانية بوعمار فنيش رقم 

سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  متوكل  هشام  السيد 
امل   ج 5 رقم 6 6 ح ي م 22 2  

الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   26 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم 2982 .
564I

JBR CONSEILS

WALKING AHEAD 
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

JBR CONSEILS
6 8شقة رقم 2 الطابق االول تجزئة 

املسار الحي الصناعي مراكش ، 
2222 4، مراكش املغرب

 WALKING AHEAD شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي عين إيطي 
عرصة فورة سرب االزسهار الرقم 24  

النخيل الشما ي مراكش - 42222 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22873

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   22
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. WALKING AHEAD
-الدعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املدر�سي و التدريب 

-االستشارات اإلسارية
-تاأر.

عنوان املقر االأتماعي : عين إيطي 
عرصة فورة سرب االزسهار الرقم 24  
 42222  - مراكش  الشما ي  النخيل 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 522  : الجبي2ي  زكرياء  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
 522  : الجبي2ي  نزهة  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الجبي2ي عنوانه)ا(  السيد زكرياء 
عرصة فورة سرب االزسهار الرقم 24  
 42222 مراكش  الشما ي  النخيل 

مراكش املغرب.
الجبي2ي عنوانه)ا(  نزهة  السيدة 
إيطي  عين  فورة  24 عرصة  الرقم 
 42222 مراكش  الشما ي  النخيل 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الجبي2ي عنوانه)ا(  السيد زكرياء 
عرصة فورة سرب االزسهار الرقم 24  
 42222 مراكش  الشما ي  النخيل 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   23 التجارية بمراكش بتاريخ 

 222 تحت رقم 3665 .
565I

amina zouheir

باز ماركوتينغ
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

amina zouheir
 n°475 lotissment wifaq route

 ain smen zouagha haute ،
30000، fes maroc

باز ماركوتينغ شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222)الجريدة الرسمية   25022

وعنوان مقرها اإلأتماعي الطابق 
الخامس مكتب 32 عمارة 22 عباس 

ملسعدي املدينة الجديدة فاس - 
32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   25
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
باز   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ماركوتينغ.
غرض الشركة بإيجاز : مركز نداء-

تصدير واستي2اس.
الطابق   : االأتماعي  املقر  عنوان 
الخامس مكتب 32 عمارة 22 عباس 
 - فاس  الجديدة  املدينة  ملسعدي 

32222 فاس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد شريف الدين البويوسفي 
سرهم    22 بقيمة  حصة   522  :

للحصة. 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد شريف الدين البويوسفي 
بام  حي   25 زنقة   23 رقم  عنوانه)ا( 

بنسوسة فاس 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد شريف الدين البويوسفي 
بام  حي   25 زنقة   23 رقم  عنوانه)ا( 

بنسوسة فاس 32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم   55.
566I

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

MEDOULHYANE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL
سار ال22 و االحسان عمارة - س - رقم   
شارع ابن سينا الداوسيات مراكش ، 

42282، مراكش املغرب
MEDOULHYANE شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي الحي 

االساري الشقة رقم C /38ايت ملول 
انزكان - 86355 مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2885
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم  نون22  222  في     املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«462.222 سرهم» أي من «22.222  
عن  سرهم»   562.222» إ 7  سرهم» 
سيون  مع  مقاصة  إأراء   : طريق 
الشركة املحدسة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   28 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

 222 تحت رقم 2629.
567I

IL CONSIGLIO SARLAU

 AUTO ECOLE HAY
SOULTANE SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

IL CONSIGLIO SARLAU
 Massira 2 N° 601 1ER ETAGE
 plateau N°6 MARRAKECH ،

42222، مراكش املغرب
 AUTO ECOLE HAY SOULTANE

SARLAU شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزئة 
سار السلطان رقم  35 تسلطانت 
مراكش املغرب - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 229 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   32
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 AUTO ECOLE HAY SOULTANE

.SARLAU
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

وتسيي2 مؤسسة تعليم السياقة.
تجزئة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
تسلطانت  رقم  35  السلطان  سار 
مراكش   42222  - املغرب  مراكش 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222 السيد عبد الكريم خبلة : 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
خبلة  الكريم  عبد  السيد 
رقم  35  السلطان  سوار  عنوانه)ا( 
 42222 املغرب  مراكش  تسلطانت 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
خبلة  الكريم  عبد  السيد 
رقم  35  السلطان  سوار  عنوانه)ا( 
 42222 املغرب  مراكش  تسلطانت 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32366 .

568I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

STE TIFERNI
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وفاة شريك

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

STE TIFERNI شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم85، 
الطابق 2، حي الفارج، ويسالن، - 

52282 مكناس املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29339

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 سأن22  222 تم اإلعالم 
بوفاة الشريك محمد تفرنني و توزيع 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  عل7  حصصه 

نون22  222   29 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل امتي :

 352  ، تفرنني  عماس  السيد)ة( 
حصة .

 352  ، تفرنني  طارق  السيد)ة( 
حصة .

  75  ، تفرنني  مريم  السيد)ة( 
حصة .

  25  ، سهنو  نعيمة  السيد)ة( 
حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   28 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 2 53.

569I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

STE TIFERNI
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC



25023 الجريدة الرسميةعدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) 

STE TIFERNI شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االأتماعي رقم 85، 

الطابق 2، حي الفارج، ويسالن - 

52282 مكناس .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29339

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 22 سأن22  222 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من «شركة 

ذات مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

«شركة ذات املسؤولية  إ 7  الوحيد» 

املحدوسة».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   28 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 2 53.

572I

إئتمانية BKM لإلرشاسات

STE OUIMED SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

إئتمانية BKM لإلرشاسات

رقم 2  تجزئة املركز ورزازات ، 

45222، ورزازات املغرب

STE OUIMED SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 64 حي 

فطراكوم - 45222 ورزازات املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.829 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون22  222   22 املؤرخ في 

 STE شركة ذات املسؤولية املحدوسة

رأسمالها  مبلغ   OUIMED SARL

مقرها  وعنوان  سرهم    22.222

 - فطراكوم  حي   64 رقم  اإلأتماعي 

 : ل  نتيجة  املغرب  ورزازات   45222

عدم تحقيق اي مداخيل.

 64 و حدس مقر التصفية ب رقم 

حي فطراكوم املغرب 45222 ورزازات 

املغرب. 

و عين:

و  محمد  ويخلفن  السيد)ة( 

فطراكوم  حي   64 رقم  عنوانه)ا( 

45222 ورزازات املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   29 االبتدائية بورزازات بتاريخ 

 222 تحت رقم  24 .

57 I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

STE TIFERNI
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تعيين مسي2 أديد للشركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 N°42 BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،

MEKNES MAROC

STE TIFERNI شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 85، 

الطابق 2، حي الفارج، ويسالن - 

52282 مكناس املغرب.

تعيين مسي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29339

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22 سأن22  222 تم تعيين  املؤرخ في 

مسي2 أديد للشركة السيد)ة( تفرنني 

عماس كمسي2 وحيد

تبعا لوفاة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   28 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 2 53.

572I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

 AMEUBLEMENT BENSAID
SARL

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER AVENUE
 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK BLOC B 2EME
 ETAGE N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب
 AMEUBLEMENT BENSAID

SARL شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي 32 تجزئة 

االنوار الطابق االر�سي طنجة - 
92222 طمنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.62669
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل  نون22  222    2 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
 AMEUBLEMENT الشريك الوحيد 
رأسمالها  مبلغ   BENSAID SARL
مقرها  وعنوان  سرهم    2.222
تجزئة االنوار الطابق   32 اإلأتماعي 
طمنجة   92222  - طنجة  االر�سي 
املغرب نتيجة ل : عدم توفر راسمال 

كافي للتسي2 .
 32 ب  التصفية  مقر  حدس  و 
تجزئة االنوار الطابق االر�سي طنجة - 

92222 طنجة املغرب. 
و عين:

و  سعيد  بن  ابراهيم  السيد)ة( 
رقم   2 شارع  البوغاز  حي  عنوانه)ا( 
املغرب  طنجة   92222 طنجة    4

كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
املخابرة و محل تبليغ العقوس و الوثائق 

املتعلقة بالتصفية : 32 تجزئة االنوار 
الطابق االر�سي طنجة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22  بتاريخ  2  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 2522 .
573I

الصويرة مناأمنت

سفالد اكري
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

الصويرة مناأمنت
شارع محمد الخامس عمارة أبار 
الطابق امول الصويرة ، 44222، 

الصويرة املغرب
سفالس اكري شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي شقة في 
السطح رقم 5 3 تجزئة تفوكت 

الصويرة - 44222 الصويرة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2269

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون22  222    2 املؤرخ في 
املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 
  2.222 سفالس اكري مبلغ رأسمالها 
سرهم وعنوان مقرها اإلأتماعي شقة 
تجزئة تفوكت   3 5 في السطح رقم 
الصويرة املغرب   44222  - الصويرة 

نتيجة ل : عدم تحقيق الهدف.
شقة  ب  التصفية  مقر  حدس  و 
تجزئة تفوكت   3 5 في السطح رقم 

الصويرة - 44222 الصويرة املغرب. 
و عين:

و  الدين  محمد سيف  السيد)ة( 
 46222 سيني  تراب  حي  عنوانه)ا( 

اسفي املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ 27 سأن22 

 222 تحت رقم 432.
574I
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املساوي

STE AYMOCAR
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تعيين مسي2 أديد للشركة
املساوي

2  عمارة غنينو شقة 7  زنقة أبو 
الطيب املتنبي ، 32222، فاس 

املغرب
STE AYMOCAR شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم  32 
تجزئة هبة زنقة مكناس واس فاس - 

32222 فاس املغرب.
تعيين مسي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6 297

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
25 يوليوز  222 تم تعيين  املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  أديد  مسي2 
كمسي2  الزهراء  فاطمة  العبدالوي 

وحيد
تبعا إلقالة مسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 4272.
575I

 امستاذة نجية تنليت موثقة

«علف كساب املغرب»
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

إنشاء فرع تابع للشركة

امستاذة نجية تنليت موثقة
زنقة 3 , فيال رقم : 84. حي الولفة. 

الدار البيضاء ، 22222، الدار 
البيضاء املغرب

«علف كساب املغرب» شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي الدار 
البيضاء، ليساسفة، 492 نسيم 
 CASABLANCA 22222 - إسالن

املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 868 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر  أكتوبر  222   27 في  املؤرخ 

تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 
بي2  املغرب  كساب  «علف  التسمية 
الجديد» و الكائن بالعنوان كلم 5،5 
الجديد،  بي2  لغديرة،   3575 ط.ر   ،
الجديدة - 24222 الجديدة املغرب و 
املسي2 من طرف السيد)ة( بركة عبد 

الغني.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  4 بتاريخ  بالجديدة  االبتدائية 

أكتوبر  222 تحت رقم 27228.

576I

FIDUCIAIRE AL MITHAQ CONSULTING

M-PLASTILAB م-بالستيالب 
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE AL MITHAQ
CONSULTING

APPT 22, ETAGE 6 IMMB.
 AMIRA 2 AV ABOULHASSAN EL
 MARINI V.N. ، 50000، MEKNES

MAROC
 M-PLASTILAB م-بالستيالب 

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 26  
سرب عيساوي بن سلطان زيتون 
مكناس - 52222 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
54783

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   24
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.M-PLASTILAB م-بالستيالب
غرض الشركة بإيجاز : تاأر.

عنوان املقر االأتماعي : رقم 26  
زيتون  سلطان  بن  عيساوي  سرب 

مكناس - 52222 مكناس املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : السيدة ميمونة الشيكر 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ميمونة الشيكر عنوانه)ا( 

 5 سال  عمارة  سيناء   ابن  إقامة 

الشقة 6 م ج 52222 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة ميمونة الشيكر عنوانه)ا( 

 5 سال  عمارة  سيناء   ابن  إقامة 

الشقة 6 م ج 52222 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   25 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 5293.

577I

املساوي

SOCIETE AYMOCAR
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

املساوي

2  عمارة غنينو شقة 7  زنقة أبو 

الطيب املتنبي ، 32222، فاس 

املغرب

SOCIETE AYMOCAR شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم  32 

تجزئة هبة زنقة مكناس واس فاس - 

32222 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6 297

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  يوليوز  222   25 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

العلمي  أيوب  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اأتماعية  حصة   522
)ة(  السيد  لفائدة  حصة    .222
يوليوز   26 بتاريخ  رطيبي  مصطفى 

.222 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن22   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 4272.
578I

IMPORT 2000

IMPORT2000
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

IMPORT 2000
3  زنقة سي التويلري ااملعاريف ، 

22352، الدار البيضاء املغرب
IMPORT2000 شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي  4 شارع 
الزرقطوني الطابق 7 الشقة 37 - 

22252 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.97893

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت  شتن22  222   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
لحلو  ر�سى  )ة(  السيد  تفويت 
حصة اأتماعية من أصل    2.222
)ة(  السيد  لفائدة  حصة    2.222
هشام زين بتاريخ 22 شتن22  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
  2 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن22  222 تحت رقم 792323.
579I

عاسل الزميتة - محاسب-

M.R.S 2F
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عاسل الزميتة - محاسب-
252 حي االسارسة بلوك 2 تازة ، 

35222، تازة املغرب
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M.R.S 2F شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 62 
تجزئة املكتب الوطني للسياحة 
افريواطو - 35222 تــــازة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   27
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 M.R.S : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.2F
 SEL  : بإيجاز  الشركة  غرض 

.)MARCHAND DE(EN GROS
رقم   : االأتماعي  املقر  عنوان 
للسياحة  الوطني  املكتب  تجزئة   62

افريواطو - 35222 تــــازة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد فؤاس لفقيه : 222.  حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  لفقيه  فؤاس  السيد 
  29 رقم  الخامس  محمد  شارع 

35222 تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  لفقيه  فؤاس  السيد 
  29 رقم  الخامس  محمد  شارع 

35222 تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   22 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

 222 تحت رقم 596/2021.

582I

مكتب املوثق توفيق أبوفراس

XP DITIONS
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املوثق توفيق أبوفراس
اقامة امليل الطابق االول شارع 

افرناج مراكش ، 42222، مراكش 
املغرب

XP DITIONS شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 345 
املسار طريق اسفي مراكش - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22845

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   25
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 XP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DITIONS
غرض الشركة بإيجاز : كراء غرف 

و منازل مفروشة .
 345  : االأتماعي  املقر  عنوان 
املسار طريق اسفي مراكش - 42222 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كزافي لويس أون بوفيون 
 sur le vivier 74290 329 )عنوانه)ا

talloires فرنسا.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد كزافي لويس أون بوفيون 

 sur le vivier 74290 329 )عنوانه)ا

talloires فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22    7 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم -.

58 I

FLASH ECONOMIE

SPEEDAF MAROC
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

SPEEDAF MAROC

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها:222222.  سرهم

مقرها االأتماعي:46 شارع 

الزرقطوني الطابق 3 رقم 6 الدار 

البيضاء
رقم التقييد في السجل 

التجاري: 48469

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
قرر  نون22  222   23 بتاريخ  املؤرخ 

الشريك الوحيد ما يلي :
 Speedaf شركة  مال  رأس  رفع 

 922.222.22 بمبلغ  نقًدا   Maroc

سرهم وتسعمائة ألف سرهم ليصبح 

ألف  ومائة  سرهم    22.222.22 من 
مليون    .222.222.22 إ 7  سرهم 

سرهم وإحداث 9.222 سهم أديد.

تعديل الفصول 6 و 7 من النظام 

امسا�سي للشركة

قدم  املساهمات:   :6 الفصل 

نقدية  مساهمة  الوحيد  الشريك 

سرهم  ألف  تسعمائة  مبلغ  بدفع 

مال  رأس  لزياسة  سرهم   922.222

شركة Speedaf Maroc الذي يضاف 

مدفوع  سرهم  ألف  مائة  مبلغ  إ 7 

22.222  سرهم. في وقت التأسيس ، 

اشت2كوا بالكامل وسفعوا ما مجموعه 

سرهم.   1،000،000 سرهم  مليون 

النقدية  للمساهمات  املبلغ اإلأما ي 

مليون سرهم 1،000،000.00 سرهم

تحديد  تم  املال  رأس  الفصل7: 
  .222.222.22 بمبلغ  املال  رأس 
سرهم )مليون سرهم( ، وهو مقسم إ 7 
2222  )عشرة آالف( أأزاء متساوية 
بها  مكتتب   ، منها  لكل  سرهم    22
الوحيد  املساهم  قبل  من  بالكامل 

ومخصصة عل7 النحو التا ي:
السيد Yuan XUDONG ما يصل 
 ، سهم  آالف(  )عشرة    2222 إ 7 
إ 7  من    مرقمة  سهم    2222 أي 

ً
2222  ضمنا

إأما ي عدس امسهم املكونة لرأس 
املال ، أي 2222  سهم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823472.
582I

FADIFISC

AMALO VOYAGE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

FADIFISC
شارع املقاومة رقم 2 الطابق االول 

عمارة امزيل و الزركدي اكاسير 
 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكاسير املغرب
AMALO VOYAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي بلوك 2  

شارع 6 رقم 32 الحي املحمدي - 
82222 اكاسير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
48985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  شتن22  222   2 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMALO VOYAGE
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نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع مأل الغي2.

بلوك   : االأتماعي  املقر  عنوان 
 - الحي املحمدي   32 6 رقم  2  شارع 

82222 اكاسير املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 522  : البوها ي  سريس  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

 522  : اوناصر  سفيان  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  البوها ي  سريس  السيد 

 13CHEMIN DES CROISELLES

.955 2 VETHEUIL FRANCE

السيد سفيان اوناصر عنوانه)ا( 
 82222 املحمدي  حي   4294 رقم 

اكاسير املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد سفيان اوناصر عنوانه)ا( 
 82222 املحمدي  حي   4294 رقم 

اكاسير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   27 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

 222 تحت رقم 7 266 .

583I

BOUKHRIS &ASSOCIES

GLOBAL ASSETS REIT SPI-
RFA

تأسيس شركة املساهمة

 GLOBAL ASSETS REIT SPI-RFA

شركة توظيف عقاري ذات قواعد 

تسيي2 مخففة ذات رأسمال متغي2

عل7 شكل شركة مساهمة بمجلس 

إسارة
رأسمال مبدئي: 222.222. 4  

سرهم

املقراالأتماعي:6 4 زنقة مصطفى 

املعاني- الدار البيضاء

اعتماس AMMC املؤرخة في 22 نون22 

222 /AG/SPI/009 222 عدس 

سجل التجاري بالدار البيضاء عدس 

524529

ICE N°002906542000052

في  املؤرخ  عرفي  عقد  بموأب 

تم تأسيس شركة  نون22  222،    6

تسيي2  قواعد  ذات  عقاري  توظيف 

عل7  متغي2  رأسمال  ذات  مخففة 

شكل شركة مساهمة بمجلس إسارة 

بالخصائص التالية: 

 GLOBAL ASSETS االسم:   ) 

REIT SPI-RFA

2( شكل الشركة : شركة مساهمة 

بمجلس إسارة.
زنقة مصطفى   4 6  : العنوان   )3

املعاني ، الدار البيضاء.

4( غرض الشركة : شركة محدوسة 

في  امسا�سي  غرضها  متغي2  برأسمال 

املغرب وخارأه:

التملك،  االستثمار بما في ذلك   -

وكذلك  املباشر،  غي2  أو  املباشر 

بما في ذلك في طور اإلنجاز،  البناء، 

والعينية،  منقولة  الغي2  للممتلكات 

للتأأي2،  حصرًيا  املخصصة 

واملخصصة للفئات التالية:

املكاتب واملباني  بشكل أسا�سي:   •

اللوأستكية  والخدمات  التجارية 
أو امصول   / الصناعية والفندقية و 

الت2فيهية؛ و

• ثانويا: إيجار سكني.

القيام بأي عمل من أي نوع في   -

وال سيما تلك املتعلقة  هذه املباني، 

ببنائها، أو ترميمها، أو إعاسة تأهيلها، 

أو إسارتها، أو تطويرها بقصد تأأي2ها؛

الالزمة  العمليات  أميع  انجاز   -

استثنائي،  وبشكل  لالستخدام، 

إعاسة بيع أصول العقارات املمتلكة؛

ومنح  القروض  في  االكتتاب   -

هذه  سداس  لضمان  الضمانات 

التي  الشركات  قروض  أو  القروض 

بشكل  فيها  حصة  الشركة  تمتلك 

مباشر أو غي2 مباشر؛

الهدف اإلضافي للشركة هو إسارة 

الصكوك املالية.

من  ظرف  أي  تحت  يجوز  ال 
امصول  عل7  االستحواذ  الظروف 

حصرًيا  الشركة  قبل  من  العقارية 

محكام  وفًقا  البيع،  إعاسة  لغرض 

املاسة   من القانون 70-14.

5( املدة: 99 سنة. 

في  محدس  املبدئي:  الرأسمال   )6
مليون  وأربعين  وواحد  مائة  مبلغ 

سرهم   ) 4 .222.222( ألف  ومائتي 

مقسم إ 7 مائة وواحد وأربعين ألف 

بقيمة  سهم   ) 4 .222( ومائتين 

سرهم   ) .222( ألف  قدرها  اسمية 

للسهم مكتتب ومدفوع بالكامل.

7( أعضاء مجلس اإلسارة:

ممثلة   Global Assets شركة   -

من قبل ممثلها الدائم السيد خليل 

الشيخ.

ممثلة   Global Funds شركة   -

مني2  السيد  الدائم  ممثلها  قبل  من 

الشرقاوي.

- شركة Bugshan Maroc ممثلة 

من قبل ممثلها الدائم السيد نصر 

الدين عباسة.
شركة  اإلسارة:  مجلس  رئيس   )8

قبل  من  املمثلة   Bugshan Maroc

السيد نصر الدين عباسة.

 Attijari شركة  العام:  املدير   )9

REIM املمثلة من قبل السيد محمد 

براسة.

مكتب  الحسابات:  مدقق   ) 2

حديد وشركائه ويمثله السيد محمد 

حديد.

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجاري 

التا ي  الرقم  تحت  سأن22  222 

.524.529

تم اإليداع القانوني لدى السجل 

عدس  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

.8228 4

ملخص قصد النشر

584I

IFCOF

ايديوار
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتماعي للشركة

IFCOF

 AVENUE MOHAMED 6

 ERAC CENTRE IMM G2 APPT

 7 CASABLANCA ، 20550،

casablanca MAROC

ايديوار شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 25  

الطابق 3 شفة 6  زاوية مصطفى 

معاني و    يناير - 22222 البيضاء 

املغرب.

تحويل املقر االأتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5 29 9

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تحويل  نون22  222   29 املؤرخ في 

من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
زاوية    6 شفة   3 الطابق    25 «رقم 

مصطفى معاني و    يناير - 22222 

 163/161» إ 7  املغرب»  البيضاء 

السفلي  الطابق  املومن  عبد  شارع 
75 حي املستشفيات  رقم   65 النصر 

- 22222 البيضاء املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 52 823.

585I

AB RED1 COMPTA

STB ALUMINIUM
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AB RED1 COMPTA

 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000

STB ALUMINIUM شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلأتماعي الشارع 
مراكش إقامة مراكش الطابق 

امر�سي ب رقم 28 طنجة 92272 
طنجة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22395

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   24
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ALUMINIUM
نجارة   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

امملنيوم
الزأاأية  الت2كيبات  أميع   *
للصدأ  املقاوم  والفوالذ  واملعدنية 

وامملنيوم
* تصنيع أصناف معدنية متنوعة.
الشارع   : االأتماعي  املقر  عنوان 
الطابق  مراكش  إقامة  مراكش 
 92272 طنجة   28 رقم  ب  امر�سي 

طنجة املغرب .
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : البحي2ي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد البحي2ي عنوانه)ا( 
غرسة مورا زنقة  6 رقم 25 92272 

طنجة املغرب .
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد محمد البحي2ي عنوانه)ا( 
غرسة مورا زنقة  6 رقم 25 92272 

طنجة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 248537.

586I

مكتب الحسابات ح ل

FENDARI
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

مكتب الحسابات ح ل

22 شارع الداخلة الطابق االول قرية 

الجماعة ، 22432، الدار البيضاء 

املغرب

FENDARI شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 2  محج 

النخيل - 24222 الجديدة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2233

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم  نون22  222   23 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«9.992.222 سرهم» أي من «2.222  

سرهم»    2.222.222» إ 7  سرهم» 
مقاصة مع سيون  إأراء   : عن طريق 

الشركة املحدسة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   27 االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

 222 تحت رقم 27232.

587I

Cabinet Comptable Marzofid

TIMAIS NEGOCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

Cabinet Comptable Marzofid

 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51

 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA

TIMAIS NEGOCE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 

عبد الكريم الخطابي زنقة حسن 

بن آمبارك إقامة الخطابية عمارة 

B الطابق امول رقم 3 - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22937

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   22

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TIMAIS NEGOCE SARL

 •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

منتجات  وتصدير  ؛استي2اس  تجارة 

اإلعالميات والكهرباء واآلالت ... إلخ.

• تركيب وتهيئة أميع أنواع أأهزة 

الكمبيوتر ، التشغيل اآل ي للمكاتب ، 

 ، معدات اممن   ، معدات الشبكات 

 ، ، خدمة الصيانة  برامج الكمبيوتر 

تطوير حلول تكنولوأيا املعلومات ..

شارع   : االأتماعي  املقر  عنوان 

حسن  زنقة  الخطابي  الكريم  عبد 

 B بن آمبارك إقامة الخطابية عمارة 

الطابق امول رقم 3 - 42222 مراكش 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 522  : عي�سى  اشتاكي2  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

 : الزهراء  فاطمة  ابرام  السيدة 

522 حصة بقيمة 22  سرهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عي�سى  اشتاكي2  السيد 
اممان 9 عمارة أش الطابق 2 رقم 29 

تامنصورت 42222 مراكش املغرب.

الزهراء  فاطمة  ابرام  السيدة 
تعاونية  ب  املسي2ة    عنوانه)ا( 
 22 الشقة   725 عمارة  امطلس 

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  عي�سى  اشتاكي2  السيد 
اممان 9 عمارة أش الطابق 2 رقم 29 

تامنصورت 42222 مراكش املغرب
الزهراء  فاطمة  ابرام  السيدة 
تعاونية  ب  املسي2ة    عنوانه)ا( 
 22 الشقة   725 عمارة  امطلس 

42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32384 .

588I

STE BIKAF INDUSTRI

E.H.S FOR IRRIGO TRAV
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BIKAF INDUSTRI
 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52302،
GOURRAMA MAROC

E.H.S FOR IRRIGO TRAV شركة 
ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي قصر 

القصيبة رقم 42 مدغرة الراشيدية 
- 52222 الراشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 5477

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   25
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 E.H.S  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.FOR IRRIGO TRAV

امشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

خط أنابيب  بناء  املختلفة أو البناء/ 

املياه وضخ الري الزراعي/ تاأر.

قصر   : االأتماعي  املقر  عنوان 

مدغرة الراشيدية   42 القصيبة رقم 

- 52222 الراشيدية املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : سفيان  الحياني  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحياني سفيان عنوانه)ا( 

كرامة   52322 الريش  كرامة  مركز 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد الحياني سفيان عنوانه)ا( 

كرامة   52322 الريش  كرامة  مركز 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 2484.

589I

مكتب أخيار خديجة

DUKCHEN IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

مكتب أخيار خديجة

شارع الجيش امللكي اقامة ايمان 

طابق 4 رقم 7 تطوان ، 93222، 

تطوان املغرب

DUKCHEN IMMO شركة 
ذات املسؤولية املحدوسة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي حي حبال 

االطلس شارع الوئام اقامة وسيمة 

طابق   - 93222 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24685
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون22  222   25 املؤرخ في 
املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ رأسمالها   DUKCHEN IMMO
مقرها  وعنوان  سرهم    22.222
شارع  االطلس  حبال  حي  اإلأتماعي 
الوئام اقامة وسيمة طابق   - 93222 
استقالة   : ل  نتيجة  املغرب  تطوان 
مال  راس  في  -العجز  الشركة  مسي2 

شركة- ظروف الجائحة.
و حدس مقر التصفية ب حي حبال 
وسيمة  اقامة  الوئام  شارع  االطلس 
تطوان   93222  - تطوان  طابق   

املغرب. 
و عين:

أأانف  سعيد  محمد  السيد)ة( 
شارع الداي ولد سيدي  و عنوانه)ا( 
 93222  39 فيال رقم  بابازنقة الوالء 

تطوان املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   22 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

 222 تحت رقم 7245.
592I

 امستاذة نجية تنليت موثقة

علف كساب املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

رفع رأسمال الشركة

امستاذة نجية تنليت موثقة
زنقة 3 , فيال رقم : 84. حي الولفة. 

الدار البيضاء ، 22222، الدار 
البيضاء املغرب

علف كساب املغرب شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي ليساسفة، 
492 نسيم إسالن - 22222 الدار 

البيضاء، املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.223975

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي
تم  نون22  222  في     املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
أي  سرهم»   5.222.222» قدره 
إ 7  سرهم»     .522.222» من 
 : طريق  عن  سرهم»    6.522.222»
أرباح أو عالوات  أو  إسماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 822338.

59 I

STE HTCPRO SARL

PODIUM ACADEMY
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتماعي للشركة

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA MAROC
PODIUM ACADEMY شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي إقامة 8  
شقة 4 الطابق امول شارع عمر ابن 

الخطاب أكدال - 2222  الرباط 
املغرب.

تحويل املقر االأتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 43523
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل  نون22  222    2 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
«إقامة 8  شقة 4 الطابق امول شارع 
  2222  - أكدال  الخطاب  ابن  عمر 
الرباط املغرب» إ 7 «إقامة 8  شقة   
الطابق امول شارع عمر ابن الخطاب 

أكدال - 2222  الرباط املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم 22438 .

592I

FIDUBAC SARL

ميل ترانس اورو
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تحويل املقر االأتماعي للشركة

FIDUBAC SARL

62 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة رقم    الناضور

62000، nador maroc

ميل ترانس اورو شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي حي الجديد 

ثانوية بني انصار الناظور - 62222 

الناظور املغرب.

تحويل املقر االأتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 9649

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تحويل  نون22  222   22 املؤرخ في 

من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
«حي الجديد ثانوية بني انصار الناظور 

إ 7  املغرب»  الناظور   62222  -

«عزوزات سوار مسوسات اوالس ستوت 
زايو - 62222 الناظور املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   29 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

 222 تحت رقم 4523.

593I

فؤاس رحوي

MERBAT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فؤاس رحوي

شارع محمد الخامس رقم    ارفوس 

، 52222، ارفوس اامغرب

MERBAT SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي قصر 

الحساسنة عرب الصباح زيز أرفوس - 

52522 أرفوس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
 5467

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   28
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MERBAT SARL AU
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
نجارة  مقاول   - املتنوعة  امشغال 
امملنيوم - مقاول الدهانات في املباني

العمليات  أميع  عامة  وبصفة   
املالية،  الصناعية،  التجارية، 
مباشرة  املرتبطة  والعقارية  املنقولة 
بامغراض  مباشرة  غي2  بطريقة  أو 
أو الكفيلة بتحقيق  السالفة الذكر، 

وتطوير غرض الشركة.
قصر   : االأتماعي  املقر  عنوان 
الحساسنة عرب الصباح زيز أرفوس - 

52522 أرفوس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد مصطفى بوسعدي : 222.  

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بوسعدي  مصطفى  السيد 
قصر الحساسنة ع ص ز  عنوانه)ا( 

أرفوس 52522 أرفوس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
بوسعدي  مصطفى  السيد 
قصر الحساسنة ع ص ز  عنوانه)ا( 

أرفوس 52522 أرفوس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 29 نون22 

 222 تحت رقم 5467 .

594I

ZHAR AHMED

QLIANI IMMOBILIER PRO
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

توسيع نشاط الشركة 

ZHAR AHMED
 HAY QODS BENSOUDA ،   

30030، FES MAROC
 QLIANI IMMOBILIER PRO
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها االأتماعي القطعة 
رقم 29  تجزئة املنارة طريق مكناس 

فاس - 32292 فاس املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.67257

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في    نون22  222 تمت إضافة 
إ 7 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :
مقاول في امشغال املختلفة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن22   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 5523/2021.
595I

AZUR COMPTA

CASA DOCK SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AZUR COMPTA
 RUE IBN AL MOAATAZ 66
 N°9 BELEVEDERE، 20800،

CASABLANCA MAROC
CASA DOCK SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 7 شارع 
املقاومة - 22522 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
495585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  مارس  222   22

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CASA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.DOCK SERVICES
إسارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شؤون املوظفين.
شارع   7  : عنوان املقر االأتماعي 
البيضاء  الدار   22522  - املقاومة 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 SOMAPORT : 1.000 الشركة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(   SOMAPORT الشركة 
الدار   22522 املقاومة  شارع   7

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
 HEVRE FREDERIC السيد 
سريم  إقامة  عنوانه)ا(   Rouchon
طريق   3 الشطر   93 رقم  كغدن 
الذياب  عين  الرحمان  عبد  سيدي 

82 22 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس  222 تحت رقم 2928 .

596I

M&A CONS

Sté GULL TRANS
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M&A CONS
حي الجديد بني انصاررالناظور ، 

62222، الناظور املغرب

Sté GULL TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزئة 

العمران رقم289  سلوان الناظور - 
62222 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2322 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  غشت  222    9
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Sté  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GULL TRANS
:النقل  بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني و الدو ي لحساب الغي2
تجزئة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
العمران رقم289  سلوان الناظور - 

62222 الناظور املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : السيد عشاق عبد هللا 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -امسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عشاق عبد هللا عنوانه)ا( 
 62222 الناظور  ابراهيم  اوالس  حي 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد عشاق عبد هللا عنوانه)ا( 
 62222 الناظور  ابراهيم  اوالس  حي 

الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

أكتوبر  222 تحت رقم  423.
597I
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SAFAA

B.H.S GMBH 
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية
SAFAA

 N°4 AV ZARQTOUNI VN ،
46000، SAFI MAROC

 B.H.S GMBH شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي : رقم 

62 زنقة لغليمي حي أنان شقوري 
اسفي - 46222 اسفي املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.6   
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل  نون22  222    6 املؤرخ في 
B.H.S GMBH شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  سرهم    22.222 رأسمالها 
مقرها اإلأتماعي رقم 62 زنقة لغليمي 
 46222  - حي أنان شقوري اسفي 
لتشطيب  نتيجة  املغرب  اسفي 

الشركة.
و عين:

و  بنعي�سى  خليل  السيد)ة( 
حي  لغليمي  رقم62زنقة  عنوانه)ا( 
اسفي   46222 أنان شقوري اسفي 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
بتاريخ 6  نون22  222 وفي رقم62زنقة 
 - اسفي  شقوري  أنان  حي  لغليمي 

46222 اسفي املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   25 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

 222 تحت رقم 2574.
598I

Les bons comptes

ADIGH
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Les bons comptes
 bd mes 6 dar touzani ،   75

20000، Casablanca Maroc

ADIGH شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي تقسيم 
غيثة 7 مكازة رقم 2  يوزنيقة - 

22422 بنسليمان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    2
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ADIGH
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
تقسيم   : االأتماعي  املقر  عنوان 
 - يوزنيقة    2 رقم  مكازة   7 غيثة 

22422 بنسليمان املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد مراس صاسقي : 222.  حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
  2 السيد مراس صاسقي عنوانه)ا( 
 22522 انفا  بوحاريد  أميلة  زنقة 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
  2 السيد مراس صاسقي عنوانه)ا( 
 22522 انفا  بوحاريد  أميلة  زنقة 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  سليمان  ب2ن  االبتدائية 

نون22  222 تحت رقم 639.

599I

ائتمانية بوعرفة

BERHILI FAMILIALE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

ائتمانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 222 6، بوعرفة املغرب

BERHILI FAMILIALE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 58 تجزئة 

املسي2ة   بوعرفة - 222 6 بوعرفة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

99 

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   32

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BERHILI FAMILIALE SARL

مفوض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

-مقاول اعمال البناء  تحويل االموال 

واعمال اخرى.

عنوان املقر االأتماعي : 58 تجزئة 

بوعرفة   6 222  - بوعرفة  املسي2ة   

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 522  : فوزية  برحيلي  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

 522  : وهيبة  برحيلي  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة برحيلي فوزية عنوانه)ا( 

29 شارع الزرقطوني 222 6 بوعرفة 

املغرب.

السيدة برحيلي وهيبة عنوانه)ا( 
29 شارع الزرقطوني 222 6 بوعرفة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة برحيلي فوزية عنوانه)ا( 
29 شارع الزرقطوني 222 6 بوعرفة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   23 بتاريخ  بفجيج  االبتدائية 

 222 تحت رقم 328.

622I

 شيشا سعيد محاسب معتمد بالرشيدية

ADOUMAZ TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

شيشا سعيد محاسب معتمد 
بالرشيدية

57 زنقة موالي عبد هللا بن علي 
الواس لحمر الرشيدية الرشيدية، 

52222، الرشيدية الرشيدية
ADOUMAZ TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي قصر 

تامتاتوشت ايت هاني تنغي2 - 
45.822 تنغي2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3 85

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   25
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ADOUMAZ TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي2.
قصر   : االأتماعي  املقر  عنوان 
تامتاتوشت ايت هاني تنغي2 - 45.822 

تنغي2 املغرب.
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أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

 522  : احمد  الهموس  السيد 
حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

حصة   522  : السيد زملاط سعيد 
بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  احمد  الهموس  السيد 
تنغي2  هاني  ايت  تامتاتوشت  قصر 

45822 تنغي2 املغرب.
عنوانه)ا(  سعيد  زملاط  السيد 
تنغي2  هاني  ايت  تامتاتوشت  قصر 

45822 تنغي2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  احمد  الهموس  السيد 
تنغي2  هاني  ايت  تامتاتوشت  قصر 

45822 تنغي2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   27 بتاريخ  بتنغي2  االبتدائية 

 222 تحت رقم 473 .
62 I

fidact

STE TRANS EL FARJI
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

fidact
رقم 22 بلوك E حي السالم ، 

4222 ، سيدي سلمان املغرب
STE TRANS EL FARJI شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي 59 شارع 
موالي عبد العزيز إقامة موالي عبد 
العزي رقم 24 - 4222  القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

62427
  8 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  غشت  222 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANS EL FARJI
نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي2
- نقل املستخدمسن
- امشعال املختلفة.

59 شارع  عنوان املقر االأتماعي : 
موالي عبد العزيز إقامة موالي عبد 
القنيطرة    4222  -  24 رقم  العزي 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد سعيد الفرحي : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
 522  : الورسي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الفرجي  سعيد  السيد 
رقم 4  بلوك 3  حي الليمون 4222  

سيدي سليمان املغرب.
عنوانه)ا(  الورسي  محمد  السيد 
4222  سيدي سليمان  سار بلعامري 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  الفرجي  سعيد  السيد 
رقم 4  بلوك 3  حي الليمون 4222  

سيدي سليمان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 27 شتن22 

 222 تحت رقم 4605/2021.
622I

Centre de Gestion et Comptabilité

YMB.TIX
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

 Centre de Gestion et
Comptabilité

 RUE DE FES 1ER ETAGE N°5، 8

90000، Tanger Maroc
YMB.TIX شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزئة 

اقامة رقم    الطابق السفلي طنجة 
البالية - 92222 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 26833
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
24 ف22اير  222 تقرر حل  املؤرخ في 
املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 
  22.222 رأسمالها  مبلغ   YMB.TIX
اإلأتماعي  مقرها  وعنوان  سرهم 
تجزئة اقامة رقم    الطابق السفلي 
طنجة البالية - 92222 طنجة املغرب 

نتيجة ل : أائحة كورونا.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدس  و 
اقامة رقم    الطابق السفلي طنجة 

البالية - 92222 طنجة املغرب. 
و عين:

و  االنبعاتي  رشيد  السيد)ة( 
عنوانه)ا( املجمع الحسني بدر 2 رقم 
6 92222 طنجة املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ف22اير   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 855 .

623I

Centre de Gestion et Comptabilité

PROJA بروخا
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Centre de Gestion et
Comptabilité

 RUE DE FES 1ER ETAGE N°5، 8
90000، Tanger Maroc

بروخا PROJA شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 8 شارع 

فاس رقم 5 الطابق االول - 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    5

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

بروخا   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.PROJA

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

شارع   8  : عنوان املقر االأتماعي 

 92222  - الطابق االول   5 فاس رقم 

طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

ماسورغا  البورسا  خافيي2  السيد 

سرهم    22 بقيمة  حصة    .222  :

للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ماسورغا  البورسا  خافيي2  السيد 
 29 زنقة لبنان الشقة  عنوانه)ا(  5 

4222  القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

ماسورغا  البورسا  خافيي2  السيد 
 29 زنقة لبنان الشقة  عنوانه)ا(  5 

4222  القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   32 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 9 2484.

624I
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BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

 GOLDEN TOUCHES
NAOUAL

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &

ASSOCIES

مكناس ، 2222 ، مكناس املغرب

 GOLDEN TOUCHES NAOUAL

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي الشقة   

اقامة    الزنقة 3  مرأان 6 باب 

منصور مكناس - 52252 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

54885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  سأن22  222   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GOLDEN TOUCHES NAOUAL

غرض الشركة بإيجاز : - الخياطة 

والتطريز

- أعمال الخياطة املخصصة.

عنوان املقر االأتماعي : الشقة   

باب   6 مرأان    3 الزنقة  اقامة    

مكناس   52252  - مكناس  منصور 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

حصة   722  : السيدة نوال فالح 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

 322  : النايمي  امينة  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة نوال فالح عنوانه)ا( رقم 
   الزنقة 3  مرأان 6 باب منصور 

مكناس 52252 مكناس املغرب.
عنوانه)ا(  النايمي  امينة  السيدة 
 52222 النزالة الرساية مكناس  سوار 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة نوال فالح عنوانه)ا( رقم 
   الزنقة 3  مرأان 6 باب منصور 

مكناس 52252 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   27 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 5263.

625I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

»STE MALAKKHAN»
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 2222 ، مكناس املغرب
«STE MALAKKHAN» شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي : رقم 226 
الطابق االول الشارع   توالل باب 
فوقاني مكناس - 52222 مكناس 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.44369

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون22  222   22 املؤرخ في 
شركة ذات   «STE MALAKKHAN»
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 
  22.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلأتماعي  مقرها  وعنوان  سرهم 
الشارع    االول  الطابق   226 رقم 
 52222  - توالل باب فوقاني مكناس 
اإلغالق  ل-  نتيجة  املغرب  مكناس 
النهائي للتصفية و إنهاء أميع أنشطة 

MALAKKHAN SARL شركة

- إعطاء اإلبراء للمصفية السيدة 
لبطاقة  الحاملة  الشداسي  نهيلة 
التعريف الوطنية رقم سال238395 
الساكنة برقم 2 مسجد الفتح اقامة 

الفتح   توالل مكناس.
و عين:

السيد)ة( 2 2 و عنوانه)ا( 2 2 2 2 
كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
 2 2 2 2 27 سأن22  222 وفي  بتاريخ 

.2
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   27 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 6 4.

626I

FIDUCIARE COMPTABLITE

MOSKAI TRAV
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIARE COMPTABLITE
سوق امربعاء الغرب ، 4322 ، 

سوق امربعاء الغرب املغرب
MOSKAI TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي سوار 
السدوس سيدي محمد لحمر - 

4322  سوق امربعاء الغرب املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25679

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  سأن22  222   23 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
محمد سكيلة  )ة(  تفويت السيد 
أصل  من  اأتماعية  حصة    22
)ة( أليلة  22  حصة لفائدة السيد 

عروش بتاريخ 23 سأن22  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تحت  سأن22  222   26 بتاريخ 

.470/2021

627I

FIDUCIARE COMPTABLITE

شركة بنعودة كونت
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

FIDUCIARE COMPTABLITE
سوق امربعاء الغرب ، 4322 ، 

سوق امربعاء الغرب املغرب
شركة بنعوسة كونت شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي حي هند 

مجموعة البطحاء رقم 894 - 
4322  سوق امربعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
275 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   26
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

بنعوسة كونت.
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين.
حي هند   : عنوان املقر االأتماعي 
مجموعة البطحاء رقم 894 - 4322  

سوق امربعاء الغرب املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 62.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوسلهام بنعوسة عنوانه)ا( 
 894 حي هند مجموعة البطحاء رقم 
4322  سوق امربعاء الغرب املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

بنعوسة  عبدالسالم  السيد 
عنوانه)ا( حي هند مجموعة البطحاء 
رقم 52 4322  سوق امربعاء الغرب 

املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تحت  سأن22  222   27 بتاريخ 

.734/2021
628I

CABINET BAHMAD

XO WINE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة س   شقة 
ب  2 الطابق الثاني أليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمارة س   شقة 
ب  2 الطابق الثاني أليز مراكش، 

42222، مراكش املغرب
XO WINE شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي مكتب رقم 
2 عل7 اليمين شقة رقم 6 زاوية زنقة 

طارق ابن زياس وابن عائشة إقامة 
اكسيل سيور عمارة 8  - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    5
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 XO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. WINE
غرض الشركة بإيجاز : وسيط في 

بيع املنتوأات الغذائية .
مكتب   : االأتماعي  املقر  عنوان 
6 زاوية  2 عل7 اليمين شقة رقم  رقم 
عائشة  وابن  زياس  ابن  طارق  زنقة 
 -   8 عمارة  سيور  اكسيل  إقامة 

42222 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

بوتو  لورونت  بونوا  السيد 
العربي  بل  سوار   42 فيال  عنوانه)ا( 
 42222 الويدان  الخضر  سومين 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
بوتو  لورونت  بونوا  السيد 
العربي  بل  سوار   42 فيال  عنوانه)ا( 
 42222 الويدان  الخضر  سومين 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22    5 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32423 .
629I

COMPTE A JOUR

RIF SPINNER
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173 OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR
MAROC

RIF SPINNER شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي حي 
اكوناف - 62222 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 633
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  ف22اير  222    6
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RIF  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SPINNER

غرض الشركة بإيجاز : نقل السلع 
للغي2

الغذائية  املواس  واستي2اس  تصدير 
والنسيج.

حي   : االأتماعي  املقر  عنوان 
اكوناف - 62222 الناظور املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

حصة   522  : نبيل  اكلوس  السيد 
بقيمة 22  سرهم للحصة .

حصة   522  : السيد اكلوس رشيد 
بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا(  نبيل  اكلوس  السيد 
الناظور   62222   4 رقم  اكوناف 

املغرب.
حي  السيد اكلوس رشيد عنوانه)ا( 
الناظور   62222   4 رقم  اكوناف 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
حي  عنوانه)ا(  نبيل  اكلوس  السيد 
الناظور   62222   4 رقم  اكوناف 

املغرب
حي  السيد اكلوس رشيد عنوانه)ا( 
الناظور   62222   4 رقم  اكوناف 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ  2 مارس 

 222 تحت رقم  45.

6 2I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

STE CHORFA MINE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمي2 موالي عبد هللا ، 
54222، خنيفرة املغرب

STE CHORFA MINE شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي ابن اخليل 
ايت واكا كم 3 ايت اسحاق - 23 54 

خنيفرة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 29 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  نون22  222  في  2  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
تفويت السيد )ة( لحسن الداوسي 
أصل  من  اأتماعية  حصة    .222
)ة(  السيد  لفائدة  حصة    .222
سوالنج بران بتاريخ  2 نون22  222.

تفويت السيد )ة( هي يونك 222.  
 2.222 أصل  من  اأتماعية  حصة 
حصة لفائدة السيد )ة( سوالنج بران 

بتاريخ  2 نون22  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
26 سأن22  االبتدائية بخنيفرة بتاريخ 

 222 تحت رقم 427.
6  I

AZ CONSULATNTS

MAHOLA
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تحويل املقر االأتماعي للشركة

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME ETAGE IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MAHOLA شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 7 زنقة 
حاتم العصام إقامة امماكن الطابق 

5 - 22222 الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقر االأتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.245873

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
23 يونيو  222 تم تحويل  املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
«7 زنقة حاتم العصام إقامة امماكن 
الدارالبيضاء   22222  -  5 الطابق 
املغرب» إ 7 «إقامة حديقة كاليفورنيا 
 ، معروف  سيدي  الكولين  مجمع 
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 22222  - امول  الطابق  أ  البناية 
الدارالبيضاء املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 822337.

6 2I

AZ CONSULATNTS

PRESTALYS
شركة املساهمة

تحويل املقر االأتماعي للشركة

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME ETAGE IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

PRESTALYS شركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلأتماعي 7 زنقة 
حاتم العصام مرس السلطان - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االأتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.222625

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
29 يونيو  222 تم تحويل  املؤرخ في 
املقر االأتماعي الحا ي للشركة من «7 
زنقة حاتم العصام مرس السلطان 
إ 7  املغرب»  الدار البيضاء   22222  -
مجمع  كاليفورنيا  حديقة  «إقامة 
أ  البناية   ، معروف  سيدي  الكولين 
الطابق امول - 22222 الدار البيضاء 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 822362.

6 3I

AZ CONSULATNTS

PRESTALYS
تعيين أعضاء مجلس اإلسارة

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME ETAGE IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

PRESTALYS «شركة املساهمة»
وعنوان مقرها االأتماعي: إقامة 

حديقة كاليفورنيا مجمع الكولين 
سيدي معروف ، البناية أ الطابق 

امول - 22222 الدارالبيضاء املغرب.
«تعيين أعضاء مجلس اإلسارة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.222625

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 29 يونيو  222

تقرر تعيين أعضاء مجلس اإلسارة 
خالل السنوات املالية التالية: 

222  -
2222 -
2223 -
2224 -
2225 -
2226 -

امشخاص الطبيعيون: 
علي اسالف بصفته)ا(  السيد)ة( 
املغرب  ب:  عنوانه)ا(  والكائن  مدير 

2 22  الرباط املغرب
طيلوت  ماركوف  السيد)ة( 
بصفته)ا( مدير والكائن عنوانه)ا( ب: 

فرنسا 7 752 باريس فرنسا 
امشخاص املعنويون: 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  -تم 
  5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم  82236.

6 4I

HORICOM

CAMIREON
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
CAMIREON شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي : 4  زنقة 

الفقيه القري السعاسة - 52222 
مكناس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3789 
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 32 أكتوبر  222 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية   CAMIREON
محدوسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  سرهم    2.222 رأسمالها 
الفقيه  زنقة    4 اإلأتماعي  مقرها 
مكناس   52222  - السعاسة  القري 

املغرب نتيجة مزمة القطاع.
و عين:

عنوانه)ا(  و  مي2  نوفل  السيد)ة( 
4  زنقة الفقيه القري السعاسة  رقم 
)ة(  52222 مكناس املغرب كمصفي 

للشركة.
و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
بتاريخ 32 أكتوبر  222 وفي 4  زنقة 
 52222  - السعاسة  القري  الفقيه 

مكناس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   22 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 384.
6 5I

CABINET RAMI EXPERTISE

3K STAR
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تحويل املقر االأتماعي للشركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

3K STAR شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 
محمد الخامس تاونات املركز تاونات 

- 34222 تاونات املغرب .
تحويل املقر االأتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 273

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل  نون22  222    5 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
«شارع محمد الخامس تاونات املركز 

تاونات - 34222 تاونات املغرب « إ 7 

تاونات   34222  - «حي اسطار تاونات 

املغرب «.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22    6 بتاريخ  بتاونات  االبتدائية 

 222 تحت رقم 595.

6 6I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

TRANS BOUTIGHRISS

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC

TRANS BOUTIGHRISS شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 75 أ، 

تجزئة رياض الياسمين، طريق ع2ن 

الشقف، فاس - 3222 فاس اململكة 

املغربية.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.6736 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  شتن22  222    7 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

عبدالعزيز  )ة(  السيد  تفويت 

اأتماعية  حصة   522 السليماني 

حصة لفائدة السيد   522 من أصل 

شتن22    7 اسريس املسلك بتاريخ  )ة( 

.222 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

نون22   32 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 5412/21.

6 7I
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STE AL-ARABI ABDELKADER SARL

 STE AL-ARABI
ABDELKADER SARL

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تأسيس شركة

 STE AL-ARABI ABDELKADER

SARL

58 بلوك   القدس 2 تازة ، 35222، 

تازة املغرب

 STE AL-ARABI ABDELKADER

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 58 بلوك   

القدس 2 تازة - 35222 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

462 

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   22

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AL-ARABI ABDELKADER SARL

مؤسسة   : غرض الشركة بإيجاز 

لتعليم السياقة.

58 بلوك  عنوان املقر االأتماعي : 

  القدس 2 تازة - 35222 تازة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 92.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد العربي محمد : 542 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

السيدة املويلح غزالن : 362 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  العربي  السيد 
تازة  بلوك     58 رقم   2 القدس 

35222 تازة املغرب.

عنوانه)ا(  غزالن  املويلح  السيدة 

تازة  بلوك     58 رقم   2 القدس 

35222 تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  غزالن  املويلح  السيدة 

تازة  بلوك     58 رقم   2 القدس 

35222 تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو  بتاريخ     بتازة  االبتدائية 

8 22 تحت رقم 698/2018.

6 8I

ste controle balance sarl

STE HL TRAVAUX SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتماعي للشركة

ste controle balance sarl

 appt 3 immb 1031. lot riad al

 ismailia marjane 1 . meknes

 meknes، 50000، MEKNES

maroc

 STE HL TRAVAUX SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 32   

متجر رياض االسماعلية   شطر ر - 

52252 مكناس املغرب.

تحويل املقر االأتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3  67

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 27 يوليوز  222 تم تحويل 

من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 

االسماعلية    رياض  متجر     32»

شطر ر - 52252 مكناس املغرب» إ 7 
«رقم 54  رياض االسماعلية شطر ت 

- 52252 مكناس املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   23 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 5225.

6 9I

ste controle balance sarl

STE HL TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 أديد للشركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
STE HL TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي 32   

متجر رياض االسماعلية   شطر ر 
52252 - 52252 مكناس املغرب.

تعيين مسي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3  67
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
27 يوليوز  222 تم تعيين  املؤرخ في 
مسي2 أديد للشركة السيد)ة( حبابو 

أواس كمسي2 آخر
تبعا إلقالة مسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   23 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 5225.
622I

ste controle balance sarl

STE HL TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
STE HL TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
و عنوان مقرها االأتماعي 32   

متجر رياض االسماعلية   شطر ر - 
52252 مكناس .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3  67

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 27 يوليوز  222 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من «شركة 
ذات املسؤولية املحدوسة» إ 7 «شركة 
ذات مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   23 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 5225.

62 I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

 SOCIETE JAD
 CONSTRUCTION ELITE ET
TRAVAUX PUBLICS IDEAL

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تأسيس شركة

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،
44000، ESSAOUIRA MAROC

 SOCIETE JAD CONSTRUCTION
 ELITE ET TRAVAUX PUBLICS

IDEAL شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي سناك رقم 
29 بعملية بين االسوار الصويرة - 

44222 الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5965
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222    4
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE JAD CONSTRUCTION
 ELITE ET TRAVAUX PUBLICS

.IDEAL
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مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

باالعمال املختلفة او البناء و مفاوض..

سناك   : االأتماعي  املقر  عنوان 
29 بعملية بين االسوار الصويرة  رقم 

- 44222 الصويرة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة: 3.222.222 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  2.222  : حبيبة  اسوار  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

 6.222  : أالل  اأرارعي  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

 6.222  : زوهي2  اأرارعي  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

 6.222  : يونس  اأرارعي  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حبيبة  اسوار  السيدة 

 63 شارع العقبة التجزئة 5 الصويرة 

44222 الصويرة املغرب.

عنوانه)ا(  أالل  اأرارعي  السيد 

 63 شارع العقبة التجزئة 5 الصويرة 

44222 الصويرة املغرب.

عنوانه)ا(  زوهي2  اأرارعي  السيد 

 63 شارع العقبة التجزئة 5 الصويرة 

44222 الصويرة املغرب.

عنوانه)ا(  يونس  اأرارعي  السيد 

 63 شارع العقبة التجزئة 5 الصويرة 

44222 الصويرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  عالل  اأرارعي  السيد 

 63 شارع العقبة التجزئة 5 الصويرة 

44222 الصويرة املغرب

عنوانه)ا(  أالل  اأرارعي  السيد 

 63 شارع العقبة التجزئة 5 الصويرة 

44222 الصويرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   32 االبتدائية بالصويرة بتاريخ 

 222 تحت رقم 422.

622I

COMPTAFFAIRES

TSS AGRICOLE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

TSS AGRICOLE شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 

فلسطين 4 الحرية   الطابق 2 رقم 3 

املحمدية املغرب - 22822 املحمدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   22

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TSS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRICOLE
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلنتاج الزراعي.

شارع   : االأتماعي  املقر  عنوان 
فلسطين 4 الحرية   الطابق 2 رقم 3 

22822 املحمدية   - املحمدية املغرب 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

سوي�سي  بوشعيب  السيد 

 288 رقم  مكناس  سرب  عنوانه)ا( 

املحمدية 22822 املحمدية املغرب.

السيد طه سوي�سي عنوانه)ا( سرب 
 22822 املحمدية   288 مكناس رقم 

املحمدية املغرب.
السيدة صفاء سوي�سي عنوانه)ا( 
املحمدية   288 رقم  مكناس  سرب 

22822 املحمدية املغرب.
السيدة سهيلة سوي�سي عنوانه)ا( 
املحمدية   288 رقم  مكناس  سرب 

22822 املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد طه سوي�سي عنوانه)ا( سرب 
 22822 املحمدية   288 مكناس رقم 

املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  باملحمدية  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 2 25.

623I

LATRACH ABDELAZIZ

شركة هيدرا بار ش م م
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

LATRACH ABDELAZIZ
 N° 42 EL MERS AV EL

 MOUKAOUAMA MARRAKECH
 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
شركة هيدرا بار ش م م شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي انزالت 

اوالس مسعوس سيدي بوعثمان ابن 
أرير انزالت اوالس مسعوس سيدي 
بوعثمان ابن أرير 43323 سيدي 

بوعثمان املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2222 يناير    5 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
تفويت السيد )ة( عزيز ابوالسعوس 
522 حصة اأتماعية من أصل 522 
حصة لفائدة السيد )ة( مليكة زباط 

بتاريخ 5  يناير 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بابن أرير بتاريخ 22 يونيو 

 222 تحت رقم 97 .

624I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

TRANS BOUTIGHRISS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

توسيع نشاط الشركة 

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
TRANS BOUTIGHRISS شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها االأتماعي رقم 75 
أ، تجزئة رياض الياسمين، طريق 

عين الشقف، فاس - 32222 فاس 
اململكة املغربية.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6736 
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  شتن22  222    7 في  املؤرخ 
نشاط  إ 7  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
امشغال املختلفة و أشغال البناء 

- التجارة بصفة عامة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون22   32 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 4512/21.

625I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

TRANS BOUTIGHRISS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تعيين مسي2 أديد للشركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
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TRANS BOUTIGHRISS شركة 
ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 75 
أ، تجزئة رياض الياسمين، طريق 

عين الشقف، فاس - 32222 فاس 
اململكة املغربية.

تعيين مسي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6736 
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
7  شتن22  222 تم تعيين  املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  أديد  مسي2 

املسلك اسريس كمسي2 آخر
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   32 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 5412/21.

626I

وين إكسبي2

 CORPORATE LAW
ADVISORY

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

وين إكسبي2
25 زنقة عبد الكريم الديوري الدار 
البيضاء، 22 22، الدار البيضاء 

املغرب
 CORPORATE LAW ADVISORY
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي 47  

شارع املقاومة اقامة AFA الطابق 
2 شقة 22 الدارالبيضاء 22822 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
523755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  سأن22  222   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.CORPORATE LAW ADVISORY

غرض الشركة بإيجاز : اي نشاط 
من  واالستشارة  الخدمات  لتقديم 
القانوني  املجال  في  والسيما  نوع  اي 
واالأتماعي الطراف ثالثة سواء كانوا 

اشخاصا معنويين او طبيعيين ..
  47  : االأتماعي  املقر  عنوان 
الطابق   AFA اقامة  املقاومة  شارع 
 22822 الدارالبيضاء   22 شقة   2

الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  زكراري  هشام  السيد 
قطاع 6 بلوك أوه رقم 8  زنقة الكربل 

حي الرياض 24 2  الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  زكراري  هشام  السيد 
قطاع 6 بلوك اوه رقم 8  زنقة الكربل 

حي الرياض 24 2  الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 954 82.
627I

موثق

ا إيمو ش.م.م ذات الشريك 
َ
ك

ْ
ِرز

 REZGA IMMO SARL الوحيد
AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

موثق
448 شارع محمد الخامس وزنقة 
الون اقامة صوفيا الثانية الطابق 
الرابع رقم    البيضاء ، 22322، 

الدار البيضاء املغرب

ا إيمو ش.م.م ذات الشريك 
َ
ِرْزك

 REZGA IMMO SARL AU الوحيد
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي 

البيضاء,59,شارع الزرقطوني, 
الطابق الثامن, الرقم 24 - 22522 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
522265

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  شتن22  222   22
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ا 

َ
ِرْزك  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

الوحيد  الشريك  ذات  ش.م.م  إيمو 
.REZGA IMMO SARL AU

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 
العقاري.

 : االأتماعي  املقر  عنوان 
الزرقطوني,  البيضاء,59,شارع 
 22522  -  24 الرقم  الطابق الثامن, 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : محمد  رزكاني  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
  222  : محمد  رزكاني  السيد 

بقيمة 22  سرهم.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  رزكاني  السيد 
كازاكليا  توبرول  2 /ب  فانسيا  فيا 
ميالنو ايطاليا 22222 ميالنو ايطاليا.

والعائلية  الشخصية  امسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  رزكاني  السيد 

كازاكليا  توبرول  2 /ب  فانسيا  فيا 

ميالنو ايطاليا 22222 ميالنو ايطاليا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ     البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 799889.

628I

موثق

 STE نورية إكرام»ش.م.م
NURIA IKRAM SARL

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تفويت حصص

موثق

448 شارع محمد الخامس وزنقة 

الون اقامة صوفيا الثانية الطابق 

الرابع رقم    البيضاء ، 22322، 

الدار البيضاء املغرب

 STE NURIA نورية إكرام»ش.م.م

IKRAM SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي بوزنيقة 

 pk315 -   طريق الرباط الرقم

25222 بوزنيقة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.832

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   22 4 شتن22    9 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

عبد  ساوسي  )ة(  السيد  تفويت 

اأتماعية  حصة   37.522 الصاسق 

لفائدة  حصة   75.222 أصل  من 

السيد )ة( عبد اللطيف فتحي بتاريخ 

9  شتن22 4 22.

تفويت السيد )ة( يوسف تفسكى 

حصة اأتماعية من أصل   37.522

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   75.222

9  شتن22  عبد اللطيف فتحي بتاريخ 

.22 4

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

  6 بتاريخ  سليمان  ب2ن  االبتدائية 

نون22  222 تحت رقم 2 6.

629I
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ste controle balance sarl

STE HL TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

ste controle balance sarl

 appt 3 immb 1031. lot riad al

 ismailia marjane 1 . meknes

 meknes، 50000، MEKNES

maroc

STE HL TRAVAUX SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 32   

متجر رياض االسماعلية   شطر ر 

52252 - 52252 مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3  67

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  يوليوز  222   27 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

تفويت السيد )ة( العربي حجيمي 

495 حصة اأتماعية من أصل 495 

حصة لفائدة السيد )ة( أواس حبابو 

بتاريخ 27 يوليوز  222.

الكريم  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اأتماعية  حصة   425 حجيمي 

)ة(  حصة لفائدة السيد   425 أصل 

أواس حبابو بتاريخ 27 يوليوز  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

نون22   23 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 5225.

632I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

CHKARA GAZ
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING
رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 

الحرية شارع فلسطين ، 32222، 

فاس املغرب

CHKARA GAZ شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي العمارة 
رقم 23 الشقة رقم 3  تجزئة سليلة 

مجموعة الضح7 زواغة فاس - 

32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72293

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   23

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHKARA GAZ

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

قنينات الغاز و نقل البضائع.

العمارة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
3  تجزئة سليلة  الشقة رقم   23 رقم 

 - فاس  زواغة  الضح7  مجموعة 

32222 فاس املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

522 حصة   : السيد رضا حجبان 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

 522  : البوصاسي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حجبان  رضا  السيد 
الفرسوس  تجزئة    7 العمارة   4 رقم 

الضح7 فاس 32222 فاس املغرب.

البوصاسي  محمد  السيد 
عنوانه)ا( رقم 52  مكرر حي الجديد 

بنسوسة فاس 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  حجبان  رضا  السيد 
الفرسوس  تجزئة    7 العمارة   4 رقم 

الضح7 فاس 32222 فاس املغرب

البوصاسي  محمد  السيد 
عنوانه)ا( رقم 52  مكرر حي الجديد 

بنسوسة فاس 32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22    7 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 74 5.

63 I

SOFIDACE

PS MAT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFIDACE
 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL HAY RIAD ، 10100،
RABAT MAROC

PS MAT SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي 4 , زنقة 

واس زيز , الطابق 3 , الشقة 7 . اكدال 
الرباط - 2292  الرباط املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 56333

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222     
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MAT SARL AU
تأأي2   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات ،التجهيزات وآالت البناء.
واملعدات  املعدات  تأأي2   •

الزراعية ، الصناعية أو اإلنشائية.
هدم وتجريف وتدعيم وتجهيز   •
وتنفيذ  للبناء  عام  بشكل  امرض 

امعمال املدنية.

املركبات  أنواع  أميع  إصالح   •

 ، الزراعية  التجهيزات  و  املعدات   ،

الصناعية أو اإلنشائية.

واملعدات  املواس  في  التجارة   •

 ، الصناعية أو اإلنشائية   ، الزراعية 

وكذلك تسويق أميع أنواع املواس أو 

قطع الغيار التي قد تتعلق بالغرض 

املذكور أعاله.

• أعمال مختلفة

• التداول ،

• تقديم الخدمات 
زنقة   ,  4  : عنوان املقر االأتماعي 

واس زيز , الطابق 3 , الشقة 7 . اكدال 

الرباط - 2292  الرباط املغرب .

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : محمد  العلوي  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العلوي  محمد  السيد 
زنقة واس سبو   23 عمارة  الشقة  2 

اكدال الرباط 2292  الرباط املغرب 

.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة محمد العلوي عنوانه)ا( 
زنقة واس سبو   23 عمارة  الشقة  2 

اكدال الرباط 2292  الرباط املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم 22225 .

632I

FIDUCIAIRE ROSE CONSEILS

STE VERS LE MAROC
شركة املساهمة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE ROSE CONSEILS

 N°135 BLOC D CITE LA

 RESISTANCE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC
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STE VERS LE MAROC شركة 
املساهمة

وعنوان مقرها اإلأتماعي : تكمي 
الجديد ترميكت - 45222 ورزازات 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.22 5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر  شتن22  222    6 في  املؤرخ 
 STE VERS LE MAROC حل 
رأسمالها  مبلغ  املساهمة  شركة 
مقرها  وعنوان  سرهم    22.222,22
ترميكت  الجديد  تكمي  اإلأتماعي 
نتيجة  املغرب  ورزازات   45222  -
كتي2ة  صعوبات  و  التسي2  ملشاكل 

اعاقت نشاط الشركة.
و عين:

و  اوناصر  محمد  السيد)ة( 
النيف  تسمومين  قصر  عنوانه)ا( 
املغرب  ورزازات   45222 زكورة 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
تكمي  وفي  شتن22  222    6 بتاريخ 
ورزازات   45222  - ترميكت  الجديد 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات بتاريخ    أكتوبر 

 222 تحت رقم 562.
633I

PREMIUM FINANCE

IAHIA AMARA
عقد تسيي2 حر مصل تجاري )امشخاص 

املعنويون(
عقد تسيي2 حر مصل تجاري

IAHIA AMARA
قي  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 IAHIA أعطى  سأن22  222   2 
بالسجل  املسجل   AMARA
االبتدائية  باملحكمة   552 التجاري 
بامنتانوت حق التسيي2 الحر لألصل 
التجاري الكائن ب محطة اوال انرجي 
رقم  الوطنية  الطريق  عل7  املغرب 
 4 222  - السعيدات  أماعة     
 EL HOUDA شيشاوة املغرب لفائدة

MULTISERVICES ABAYNOU ملدة 

9 سنة تبتدئ من  2 سأن22  222 و 

تنتهي في 32 نون22 2232 مقابل مبلغ 

شهري قيمته 5.522 سرهم.

634I

EXACO

ABY MENUISERIE

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وفاة شريك

EXACO

6 ، زنقة عائشة أم املؤمنين شارع 

موالي الحسن االول، 22222، الدار 

البيضاء املغرب

ABY MENUISERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 8  تجزئة 

موريطانيا الحي الصناعي سيدي 

ال22نو�سي - 22622 الدار البيضاء 

املغرب.

وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 

.96989

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 5  أكتوبر  222 تم اإلعالم 

توزيع  و  عابي  عمر  الشريك  بوفاة 

لرسم   
ً
تبعا الورثة  عل7  حصصه 

 2222 نون22   32 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل امتي :

  25 السيد)ة( خديجة الزروا ي ، 

حصة .

  75  ، عابي  صوفيا  السيد)ة( 

حصة .

السيد)ة( زهي2 عابي ، 352 حصة .

 352  ، عابي  هشام  السيد)ة( 

حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 822477.

635I

G.MAO.CCF

ESPACE PHYTO
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

ESPACE PHYTO شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 
الحسن الثاني حي املسي2ة تيسة 
تاونات شارع الحسن الثاني حي 

املسي2ة تيسة تاونات 34222 تاونات 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ESPACE PHYTO
: بيع املواس  غرض الشركة بإيجاز 

الطبية بالتقسيط.
شارع   : االأتماعي  املقر  عنوان 
تيسة  املسي2ة  حي  الثاني  الحسن 
حي  الثاني  الحسن  شارع  تاونات 
تاونات   34222 املسي2ة تيسة تاونات 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  توفيق  الحلوي  السيد 
 34222 تاونات  تيسة  املسي2ة  حي 

تاونات املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  توفيق  الحلوي  السيد 
 34222 تاونات  تيسة  املسي2ة  حي 

تاونات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22  االبتدائية بتاونات بتاريخ  2 

 222 تحت رقم 624/21.
636I

EXPERAMA

POTAMUS NET
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

EXPERAMA
3 زنقة اركشون شارع املقاومة زاوية 
 4  إقامة كنزة الطابق االول -الدار 
البيضاء- ، 22522، الدار البيضاء 

املغرب
POTAMUS NET شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي 3  زنقة 

سي اسفوسيل شقة 9  الطابق 
الرابع -البيضاء- - 22226 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

524 23
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   2 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.POTAMUS NET
الغسيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أنواعها  بجميع  والخدمات  الصناعي 
واملعدات  اآلالت  وتركيب  تأأي2   ،
الصناعية املتعلقة بالغسيل وأميع 
العمليات أو امنشطة املماثلة أو ذات 

الصلة. .
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زنقة    3  : عنوان املقر االأتماعي 
سي اسفوسيل شقة 9  الطابق الرابع 
البيضاء  الدار   22226  - -البيضاء- 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 MOVING الشركة 
 TECHNOLOGIE HOLDING
سعد  السيد  يمثلها  و   «SARLAU
  22 بقيمة  حصة   752  : الفيال ي 

سرهم للحصة .
 252  : تبوررين  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 MOVING الشركة 
 TECHNOLOGIE HOLDING
سعد  السيد  يمثلها  و   «SARLAU
إيسلي  زنقة   5 عنوانه)ا(  الفيال ي 
الدار   22 22 -البيضاء  راسين  حي 

البيضاء املغرب.
تبوررين  مصطفى  السيد 
عنوانه)ا( 3  زنقة تمكروت تال22أت 

82222 أكاسير املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الفيال ي غي2 شريك  السيد سعد 
إقامة  إيسلي  زنقة   5 رقم  عنوانه)ا( 
ليزيرونديل الطابق الثاني حي راسين 

22 22 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم -.
637I

RZ CONSEIL

SMAK PUBLIC
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

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
SMAK PUBLIC شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 82 زنقة 
سومية اقامة شهرزاس 3 الطابق 
3 الشقة 3  النخيل - 22342 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52 3  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   27
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SMAK : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PUBLIC
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
و التجارة الحرة بيع مواس التنضيف 

بالجملة االست2اس و التصدير.
زنقة   82  : عنوان املقر االأتماعي 
الطابق   3 شهرزاس  اقامة  سومية 
 22342  - النخيل    3 الشقة   3

الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 BEN GOUMIH ES السيدة 
SAADIA :  .222 حصة بقيمة 22  

سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 BEN GOUMIH ES السيدة 
SAADIA عنوانه)ا( املسي2ة   س رقم 

7 3 22222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

 BEN GOUMIH ES السيدة 
SAADIA عنوانه)ا( املسي2ة   س رقم 

7 3 22222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 38245.

638I

AIT RAZOUK MOULOUD 

 STE TRAVAUX ET
PARTENARIAT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
قفل التصفية

AIT RAZOUK MOULOUD
 N 14 2 EME ETAGE AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE SETTI
 MASSOUDA SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc
 STE TRAVAUX ET PARTENARIAT

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة

 A3/6 : وعنوان مقرها اإلأتماعي
تجزئة موالي اسماعيل صفرو - 

222 3 صفرو املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2475

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 29 أكتوبر  222 تقرر حل 
 STE TRAVAUX ET PARTENARIAT
املسؤولية  ذات  شركة   SARL
 22.222 رأسمالها  مبلغ  املحدوسة 
/6 اإلأتماعي  مقرها  وعنوان  سرهم 
 - تجزئة موالي اسماعيل صفرو   A3
نتيجة لعدم  املغرب  صفرو   3 222

تحقيق الهدف االأتماعي للشركة..
و عين:

و  السمال ي  لبنى  السيد)ة( 
زنقة القصبة فاس   3 رقم  عنوانه)ا( 
)ة(  كمصفي  املغرب  فاس   32252

للشركة.
و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
 A3/6 وفي  أكتوبر  222   29 بتاريخ 
 - صفرو  اسماعيل  موالي  تجزئة 

222 3 صفرو املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   23 بتاريخ  بصفرو  االبتدائية 

 222 تحت رقم 454/2021.
639I

NADEK CONSULTING

BEO WORLD
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتماعي للشركة

NADEK CONSULTING
 AV AHMED EL BAKKAL N

 61 BIS ، 93000، TETOUAN
MAROC

BEO WORLD شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع ازرو 
رقم   قيسارية باسم هللا رقم 7  - 

93222 تطوان املغرب.
تحويل املقر االأتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.48584 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل  نون22  222   29 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
«شارع ازرو رقم   قيسارية باسم هللا 
رقم 7  - 93222 تطوان املغرب» إ 7 
 22222  - ج ه   4 «مركب بدر شقة 

الدار البيضاء املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 299 .
642I

MOORISH

PALMERAIE DIGITAL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

MOORISH
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
PALMERAIE DIGITAL شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة)في طور 
التصفية(
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وعنوان مقرها اإلأتماعي 39 شارع 
اللة اليقوت الطابق الخامس شقة 

س - 22222 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.398 5 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون22  222   25 املؤرخ في 
املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   PALMERAIE DIGITAL
وعنوان  سرهم    22.222 رأسمالها 
اللة  شارع   39 اإلأتماعي  مقرها 
 - س  شقة  الخامس  الطابق  اليقوت 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   22222

ل : التوقف التام لنشاط الشركة.
و حدس مقر التصفية ب 39 شارع 
اللة اليقوت الطابق الخامس شقة س 

- 22222 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة( نعيمة مديح و عنوانه)ا( 
حي تسي2 2 زنقة 2 رقم 26  22222 
)ة(  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
و  املزوز  سفيان  السيد)ة( 
زنقة االمام بوخاري اقامة  عنوانه)ا( 
رقم  الشقة  امر�سي  الطابق  نور 
البيضاء  الدار   22222 معاريف   2

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823259.
64 I

وين إكسبي2

CULTURE INTERFACE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

وين إكسبي2
25 زنقة عبد الكريم الديوري الدار 
البيضاء، 22 22، الدار البيضاء 

املغرب

CULTURE INTERFACE شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي زنقة 

أعفر ابن حبيب اقامة املشرق 2 
الطابق االول بوركون زنقة أعفر 
ابن حبيب اقامة املشرق 2 الطابق 
االول بوركون 22253 الدارالبيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 56 83

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت  نون22  222   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
فاطمة  نوال  )ة(  السيد  تفويت 
حصة اأتماعية من    .222 سالوي 
أصل 222.  حصة لفائدة السيد )ة( 
سعيد أفين بتاريخ 22 نون22  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم  82247.
642I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

DAY GLOW SPA
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زاوية شارع أبي أرير الط22ي 

وزنقة عبد الرحمان ناصر، إقامة 
املنصور، الطابق امول، الشقة رقم 

2 ، 92222، طنجة املغرب
DAY GLOW SPA شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي حي الباهية 
السواني، زنقة 93 ب، رقم 7 ، 

املحل أهة الشمال - 92222 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2228 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداس  تم  نون22  222    5

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DAY  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GLOW SPA

تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وإسارة SPA - تجارة وتسويق منتجات 

التجميل.

حي   : االأتماعي  املقر  عنوان 

رقم  ب،   93 زنقة  الباهية السواني، 

 92222  - الشمال  أهة  املحل   ، 7

طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيدة نهلة الحراق : 22  حصة 

بقيمة 222.  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الحراق  نهلة  السيدة 

 92222 الوزان  بن  الحسن  زنقة 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  الحراق  نهلة  السيدة 

 92222 الوزان  بن  الحسن  زنقة 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   32 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم  24843.

643I

توغيدر كوسلتين

FOODIPATE فوديبات
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تقليص هدف الشركة

توغيدر كوسلتين
 BD DRISS EL HARTI CITE 846

 DJAMAA 844 BD DRISS AL
 HARTI CITE DJAMAA، 22452،

CASABLANCA املغرب
فوسيبات FOODIPATE شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها االأتماعي الرقم 
7 شارع الرياض إقامة لزورشدي 

 NR 7 BD RIAD 3 املحمدية
 IMMEUBLE LES ORCHIDEES

 3 -MOHAMMEDIA 13100
املحمدية املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

26575
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 أكتوبر  222 تم حذف 
امنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحا ي :
شاي  فاعة  مخ2زة 
 BOULONGERIE , SALON DE

.THE
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 24 نون22 

 222 تحت رقم 2297.
644I

SOS ASSISTANCE RABAT

SOS ASSISTANCE RABAT
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تعيين مسي2 أديد للشركة

SOS ASSISTANCE RABAT
 APPT N°8 RUE MOULAY 32
 AHMED LOUKILI HASSAN

RABAT ، 10090، RABAT RABAT
SOS ASSISTANCE RABAT شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة
 APPT 32 وعنوان مقرها اإلأتماعي

 N°8 RUE MOULAY AHMED
 LOUKILI HASSAN RABAT -
.10020 RABAT MAROC
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تعيين مسي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 54697

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 22 أكتوبر  222 تم تعيين 

السيد)ة(  للشركة  أديد  مسي2 

AJJOUTI RIDA كمسي2 وحيد

تبعا إلقالة مسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22  بتاريخ  2  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم 2846 .

645I

SOS ASSISTANCE RABAT

SOS ASSISTANCE RABAT
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

SOS ASSISTANCE RABAT

 APPT N°8 RUE MOULAY 32

 AHMED LOUKILI HASSAN

RABAT ، 10090، RABAT RABAT

SOS ASSISTANCE RABAT شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة

 APPT 32 وعنوان مقرها اإلأتماعي

 N°8 RUE MOULAY AHMED

 LOUKILI HASSAN RABAT -

.10020 RABAT MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 54697

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  أكتوبر  222   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

 MAROUANE )تفويت السيد )ة

اأتماعية  حصة   KANBOUI 332

حصة لفائدة السيد   332 من أصل 

)ة( RIDA AJJOUTI بتاريخ 27 أكتوبر 

.222 

 YOUNESS EL )تفويت السيد )ة

من  اأتماعية  حصة   KASRI 332

)ة(  حصة لفائدة السيد   332 أصل 

أكتوبر   25 بتاريخ   RIDA AJJOUTI

.222 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

سأن22  بتاريخ  2  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم 2846 .

646I

OCEAN B4U IMPORT EXPORT

 OCEAN B4U IMPORT

EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

OCEAN B4U IMPORT EXPORT

 Place med 5 IMM 5 et 6 settat ،

26222، سطات املغرب

 OCEAN B4U IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

 Place وعنوان مقرها اإلأتماعي

 med 5 IMM 5 et 6 settat Place

 med 5 IMM 5 et 6 settat 26000

.maroc سطات

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6557

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  أكتوبر  222    4 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

 Anouar Ben )ة(  تفويت السيد 

من  اأتماعية  حصة   moula 300

)ة(  حصة لفائدة السيد   322 أصل 

أكتوبر    5 بتاريخ   Youssef Rahim

.222 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

نون22   23 بتاريخ  بسطات  االبتدائية 

 222 تحت رقم 1390/21.

647I

ML EXPERTS

CS AFRIQUE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

CS AFRIQUE شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي 265, شارع 

الزرقطوني , رقم 92 , معاريف . - 
22222 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.443545
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 يونيو   25 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
 CS AFRIQUE الوحيد  الشريك 
سرهم    2.222 رأسمالها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإلأتماعي 265, شارع 
 -  . معاريف   ,  92 رقم   , الزرقطوني 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   22222

ل : حل مبكر للشركة.
 ,265 ب  التصفية  مقر  حدس  و 
شارع الزرقطوني , رقم 92 , معاريف 

. - 2222 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  السبتي  شكيب  السيد)ة( 
عنوانه)ا( 7  زنقة عين العاطي شارع 
شقة  السجلما�سي  الدكتورمحمد 
البيضاء  الدار   22222 بوركون   -  3

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2222 تحت رقم 53 744.
648I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 UNION DES PECHERIES
AFRICAINES - UPA

تعيين متصرفين

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق ال22يد 

2629 ، 42222، مراكش املغرب
 UNION DES PECHERIES

AFRICAINES - UPA «شركة 
املساهمة»

وعنوان مقرها االأتماعي: طريق 

الجرف اليوسي - 62 22 اسفي 

املغرب.

«تعيين متصرفين»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 63

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 32 أكتوبر  222

خالل  متصرفين  تعيين  تقرر 

السنوات املالية التالية: 

العاسية  العامة  الجمعية  تقرر   -

للمساهمين أن فت2ة عضوية أعضاء 

مجلس اإلسارة سارية للمدة املتبقية 

مجلس  أعضاء  عضوية  فت2ة  من 

اإلسارة اآلخرين ، أي في نهاية االأتماع 

للموافقة  ُيدع7  الذي  العاسي  العام 

 32 في  املالية  السنة  حسابات  عل7 

عل7 أن يعقد في موعد   2226 أبريل 

أقصاه  3 أكتوبر 2226

امشخاص الطبيعيون: 

السيد)ة( حمزة اولياس بصفته)ا( 

رقم  ب:  متصرف والكائن عنوانه)ا( 

الدار   - 26 املعاريف  52 زنقة اطلس 

البيضاء املغرب

اولياس  مصطفى  السيد)ة( 

بصفته)ا( متصرف والكائن عنوانه)ا( 

ب: زنقة لحسن الأون رقم 9  اقامة 

الدار البيضاء   -   4 حمزة شقة رقم 

املغرب

اولياس  خديجة  السيد)ة( 

بصفته)ا( متصرف والكائن عنوانه)ا( 

ب: بلوك العيون رقم 9  شارع احمد 

زكرياء تمديد الداخلة - اكاسير املغرب

املمثل   ( االعتباريون  امشخاص 

الدائم(: 

-

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   27 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

 222 تحت رقم 2587.

649I
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SCBH SARL AU

»SCBH» اس �سي بي اش
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SCBH SARL AU
شارع عبد الكريم الخطابي عمارة بن 
مو�سى الجواش الطابق الثاني فاس ، 

FES Maroc ،32222
اس �سي بي اش «SCBH» شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي عمارة بن مو�سى 

الجواش الطابق الثاني فاس - 
32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7226 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   29
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : اس �سي 

.«SCBH» بي اش
استشارة   : غرض الشركة بإيجاز 

في تسيي2 الشركات.
شارع   : االأتماعي  املقر  عنوان 
بن  عمارة  الخطابي  الكريم  عبد 
مو�سى الجواش الطابق الثاني فاس - 

32222 فاس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 522  : بنجمعة  هشام  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بنجمعة عنوانه)ا(  السيد هشام 

8 شارع عبد الرحيم سقاط حي بدر 

فاس 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

بنجمعة عنوانه)ا(  السيد هشام 

8 شارع عبد الرحيم سقاط حي بدر 

فاس 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22    6 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم  3 5.

652I

HORICOM

DIAR AL ISMAILIA
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

DIAR AL ISMAILIA شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 25 

تجزئة الديغو�سي الطابق السفلي 

سيدي سعيد - 52222 مكناس 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39 9 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون22  222    2 املؤرخ في 

املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ رأسمالها   DIAR AL ISMAILIA

مقرها  وعنوان  سرهم   3.282.222

تجزئة الديغو�سي   25 اإلأتماعي رقم 

 - سعيد  سيدي  السفلي  الطابق 

 : ل  نتيجة  املغرب  مكناس   52222

أزمة القطاع.

 25 و حدس مقر التصفية ب رقم 

السفلي  الطابق  الديغو�سي  تجزئة 

مكناس   52222  - سعيد  سيدي 

املغرب. 

و عين:

حاجي عمر و عنوانه)ا(  السيد)ة( 
295 حي السالم سيجي  72 رقم  زنقة 

املغرب  مكناس   52222 سعيد 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   26 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 2 4.

65 I

fiduazizi

TEIMA CARRIERE GROUP
إعالن متعدس القرارات

fiduazizi

شارع عمر املختار حي القدس شارع 

عمر املختار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب

 TEIMA CARRIERE GROUP

«شركة ذات املسؤولية املحدوسة»

وعنوان مقرها االأتماعي: تجزئة 

الوكالة  2 بلوك F رقم 92  الطابقة 

الثاني تجزئة الوكالة  2 بلوك F رقم 
92  الطابقة الثاني 72222 العيون 

املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2673 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 26 نون22  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

الذي ينص   :01-02-03 قرار رقم 

عل7 مايلي: -01 تفويت السيد محمد 

السيد  لفائدة  حصة   625 اغراش 
رفع   02- الشهيبات  الحسن  موالي 
 2.222.222 ا 7  الشركة  مال  راس 

القانوني  الشكل  تغيي2   03- سرهم 

السؤولية  ذات  شركة  ا 7  للشركة 

املحدوسة ذات الشريك الوحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

الذي ينص   :06-07-02 بند رقم 
تفويت السيد محمد   7- عل7 مايلي: 
السيد  لفائدة  حصة   625 اغراش 
موالي الحسن الشهيبات 6- رفع راس 
سرهم   2.222.222 ا 7  الشركة  مال 
-2 تغيي2 الشكل القانوني للشركة ا 7 
شركة ذات السؤولية املحدوسة ذات 

الشريك الوحيد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   23 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

 222 تحت رقم 3659/2021.
652I

MOORISH

E3M
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

MOORISH
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
E3M شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي 39 شارع 
اللة اليقوت الطابق الخامس شقة 

س - 22222 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23 483

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون22  222   25 املؤرخ في 
املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 
22.222  سرهم  E3M مبلغ رأسمالها 
شارع   39 اإلأتماعي  مقرها  وعنوان 
اللة اليقوت الطابق الخامس شقة س 
- 22222 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : التوقف التام لنشاط الشركة.
و حدس مقر التصفية ب 39 شارع 
اللة اليقوت الطابق الخامس شقة س 

- 22222 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  مستبشر  كريم  السيد)ة( 
و  ريحان  زنقة    69 رقم  عنوانه)ا( 
نسرين شقة 3  الطابق الخامس حي 
الراحة 22222 الدار البيضاء املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
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و  الشتوك  سعيد  السيد)ة( 

موالي  شارع   626 رقم  عنوانه)ا( 

يوسف 22222 الدار البيضاء املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823262.

653I

MOORISH

MODERN SPORT
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

MOORISH

 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

MODERN SPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي 63 زنقة 

الفرات املعارف القديم - 22222 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3 3293

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر  أكتوبر  222   27 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدوسة 

رأسمالها  مبلغ   MODERN SPORT

مقرها  وعنوان  سرهم   52.222

الفرات املعارف  زنقة   63 اإلأتماعي 

البيضاء  الدار   22222  - القديم 

التام  التوقف   : ل  نتيجة  املغرب 

لنشاط الشركة.

زنقة   63 و حدس مقر التصفية ب 

 22222  - القديم  املعارف  الفرات 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
و  قاسري  إسماعيل  السيد)ة( 
مجموعة  اشرف  اقامة  عنوانه)ا( 
 22222 عرسة لكبي2 املعارف القديم 
)ة(  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم  82283.
654I

MOORISH

BELALUM
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MOORISH
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
BELALUM شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي : 34 زنقة 
الخزامة حي الراحة الطابق الخامس 

- 22222 الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 45 77

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل  نون22  222    3 املؤرخ في 
مسؤولية  ذات  شركة   BELALUM
محدوسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
سرهم وعنوان    .222.222 رأسمالها 
الخزامة  زنقة   34 اإلأتماعي  مقرها 
حي الراحة الطابق الخامس - 22222 
الدار البيضاء املغرب نتيجة اللتوقف 

التام لنشاط الشركة.
و عين:

السيد)ة( محمد نعيم و عنوانه)ا( 
زنقة الخزامة حي الراحة الطابق   34
البيضاء  الدار   22222 الخامس 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 

زنقة   34 وفي  نون22  222    3 بتاريخ 

الخزامة حي الراحة الطابق الخامس 

- 22222 الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم  82322.

655I

RAISON CONSEIL

STE ECLABEL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

قفل التصفية

RAISON CONSEIL

 RUE AHMED LOUKILI RESID

 SENHAJI 3 ETG APPT 5 FES،

30000، FES MAROC

STE ECLABEL شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي : رقم 2  

سرب املعاس موالي عبدهللا فاس. - 

32222 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3242 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون22  222   24 املؤرخ في 

STE ECLABEL شركة ذات املسؤولية 

 222.222 رأسمالها  مبلغ  املحدوسة 

سرهم وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 

سرب املعاس موالي عبدهللا فاس.    2

فاس املغرب نتيجة النتهاء   32222  -

السجل  عل7  النشاط)التشطيب 

التجاري(.

و عين:

السيد)ة( محمد بليل و عنوانه)ا( 
فاس.  واس  تجزئة   24 رقم   6 زنقة 

)ة(  كمصفي  املغرب  فاس   32222

للشركة.

و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 

  2 وفي رقم  نون22  222   24 بتاريخ 

 - فاس.  عبدهللا  موالي  املعاس  سرب 

32222 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 5492.

656I

fiduazizi

FASOFT
إعالن متعدس القرارات

fiduazizi

شارع عمر املختار حي القدس شارع 

عمر املختار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب

FASOFT «شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االأتماعي: عمارة 

مليكة العطار الطابق الثالث الشقة 

رقم 2  تجزئة املستقبل عمارة 

مليكة العطار الطابق الثالث الشقة 

رقم 2  تجزئة املستقبل 72222 

العيون املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.35725

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 26 نون22  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 02-01: الذي ينص عل7 

مايلي: -01 اضافة نشاط سراسة وبناء 

الشبكة الكهربائية -02 رفع راس مال 

الشركة ا 7 2.222.222

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

الذي ينص عل7  بند رقم 02-07: 

مايلي: -02 اضافة نشاط سراسة وبناء 

الشبكة الكهربائية -07 رفع راس مال 

الشركة ا 7 2.222.222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   26 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

 222 تحت رقم 3715/2021.

657I
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fiduazizi

SALAF AL MOSTAKBAL
إعالن متعدس القرارات

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 

عمر املختار حي القدس، 7222، 
العيون املغرب

SALAF AL MOSTAKBAL «شركة 
املساهمة»

وعنوان مقرها االأتماعي: شارع مكة 
رقم 22 شارع مكة رقم 22 72222 

العيون املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.559

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 2  نون22  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 02-01: الذي ينص عل7 
توفيق  السيد  استقالة   01- مايلي: 
للشركة  كمدير  مصبه  من  علي  بن 
تعيين السيدة السالكة الدرهم   02-

مديرة أديدة للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
الذي ينص عل7  بند رقم 01-02: 
توفيق  السيد  استقالة   01- مايلي: 
للشركة  كمدير  مصبه  من  علي  بن 
تعيين السيدة السالكة الدرهم   02-

مديرة أديدة للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22    6 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

 222 تحت رقم 3503/2021.
658I

ZIMACONSULTING

S.H.M.IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

ZIMACONSULTING
 13RUE AHMED EL MAJJATI

 RES LES ALPES 1 ER ETAGE N°8
 MAARIF 13RUE AHMED EL
 MAJJATI RES LES ALPES 1 ER
 ETAGE N°8 MAARIF، 20400،

CASABLANCA MAROC

S.H.M.IMMO شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 3  
زنقة احمد املجاطي اقامة االلب 
طابق   رقم 8 املعاريف - 22332 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

522523
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  شتن22  222   29
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.S.H.M.IMMO
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري .
  3  : االأتماعي  املقر  عنوان 
االلب  اقامة  املجاطي  احمد  زنقة 
 22332  - املعاريف   8 رقم  طابق   

الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 752  : هشام  معناوي  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
 252  : مصطفى  معناوي  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
 752  : هشام  معناوي  السيد 

بقيمة 22  سرهم.
 252  : مصطفى  معناوي  السيد 

بقيمة 22  سرهم.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  هشام  معناوي  السيد 
  32 رقم   42 زنقة  الورسة  تجزئة 
الدار البيضاء   22422 سيدي مومن 

املغرب.
مصطفى  معناوي  السيد 
 42 زنقة  الورسة  تجزئة  عنوانه)ا( 
رقم 32  سيدي مومن 22422 الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  هشام  معناوي  السيد 
  32 رقم   42 زنقة  الورسة  تجزئة 

الدار البيضاء   22422 سيدي مومن 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر  222 تحت رقم 797962.

659I

MH COMPTA SHENGEN 

GREEN CAR WASH
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MH COMPTA SHENGEN

 RUE 85 SAEDIA L.SAEDIA LT.68

 ET.1 2– TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

GREEN CAR WASH شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

 R 6 وعنوان مقرها اإلأتماعي

139 HAY HABIBA B DIBAN–

 TANGER TANGER 90000

TANGER املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22475

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   28

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GREEN CAR WASH

 LAVAGE  : غرض الشركة بإيجاز 

.MOBILE

 R  39 6 : عنوان املقر االأتماعي

 HAY HABIBA B DIBAN–TANGER

TANGER 92222 TANGER املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد مراس بنداووس : 22  حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بنداووس  مراس  السيد 

اقامة  الحسني  السكني  املجمع 
طنجة   7 رقم   3 ياسمين  العزيزية 

TANGER 92222 املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  بنداووس  مراس  السيد 

اقامة  الحسني  السكني  املجمع 
طنجة   7 رقم   3 ياسمين  العزيزية 

TANGER 92222 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 2675 .

662I

fiduazizi

 CONSTRUCTION ET

ETUDES MODERNES
إعالن متعدس القرارات

fiduazizi

شارع عمر املختار حي القدس شارع 

عمر املختار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب

 CONSTRUCTION ET ETUDES

MODERNES «شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة»

وعنوان مقرها االأتماعي: تجزئة 

727 شارع الفرسان رقم  7 قرب 

صيدلية الفتح تجزئة 727 شارع 

الفرسان رقم  7 قرب صيدلية 

الفتح 72222 العيون املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
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رقم التقييد في السجل التجاري: 

.26629

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 أكتوبر  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل7  ينص  الذي  رقم  2:  قرار 

مايلي: -01 التشطيب النهائي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل7  ينص  الذي  رقم  2:  بند 

مايلي: -01 التشطيب النهائي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22  االبتدائية بالعيون بتاريخ  2 

 222 تحت رقم 3660/2021.

66 I

MH COMPTA SHENGEN 

Z.L.H
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

MH COMPTA SHENGEN

 RUE 85 SAEDIA L.SAEDIA LT.68

 ET.1 2– TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

Z.L.H شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة

 R 6 وعنوان مقرها اإلأتماعي

139 HAY HABIBA B DIBAN–

 TANGER TANGER 90000

TANGER املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22393

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   28

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.Z.L.H : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

. DIVERS DE CONSTRUCTION

 R  39 6 : عنوان املقر االأتماعي
 HAY HABIBA B DIBAN–TANGER
TANGER 92222 TANGER املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

 522  : العرو�سي  رشيد  السيد 
حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

 522  : بوتزرت  نعيمة  السيدة 
حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رشيد العرو�سي عنوانه)ا( 
طنجة  رقم  8  املرس  2  تجزئة 

TANGER 92222 املغرب.
السيدة نعيمة بوتزرت عنوانه)ا( 
حي بني سعيد بحرايين طنجة 92222 

TANGER املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد رشيد العرو�سي عنوانه)ا( 
طنجة  رقم  8  املرس  2  تجزئة 

TANGER 92222 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 2627 .
662I

LATRACH ABDELAZIZ

شركة اتري دارنا
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LATRACH ABDELAZIZ
 N° 42 EL MERS AV EL

 MOUKAOUAMA MARRAKECH
 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
شركة اتري سارنا شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 
سوار لخواسرة لوساية مراكش 

MARRAKECH 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  6 75

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  يونيو  222   23

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

اتري سارنا.

غرض الشركة بإيجاز : -1الكهرباء 

العامة

الخاصة  -2الحراسة 

وتسي2املساحات الخضراء

-3اعمال البناء.

 : االأتماعي  املقر  عنوان 

مراكش  لوساية  لخواسرة  سوار 

مراكش   MARRAKECH 40000

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : صاسق  ايوب  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  صاسق  ايوب  السيدة 
اسيف  البوعمرية  تجزئة   28 رقم 

42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ايوب صاسق عنوانه)ا( رقم 

28 تجزئة البوعمرية اسيف 42222 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز    3 التجارية بمراكش بتاريخ 

 222 تحت رقم 7297  .

663I

MARK STYLE II

MARK STYLE II
إعالن متعدس القرارات

MARK STYLE II
زنقة قرطبة، إقامة آية أ، الطابق 

الرابع، رقم 47 ، ص.ب رقم  9 3  

، 92222، طنجة املغرب

MARK STYLE II «شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االأتماعي: زنقة 

قرطبة، إقامة آية أ، الطابق الرابع، 
رقم 47 ، ص.ب رقم  9 3  - - 

طنجة املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.27 53

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في    نون22  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل7  ينص  الذي  رقم  :  قرار 

الشركة  رأسمال  تخفيض  مايلي: 

 522.222 سرهم إ 7   2.222.222 من 

تخفيض  طريق  عن  وذلك  سرهم، 

من  االأتماعية  الحصص  عدس 

 5.222 22.222 حصة اأتماعية إ 7 

22  سرهم  حصة اأتماعية من فئة 

للحصة الواحدة.

قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 

تجديد ثقة تسيي2 الشركة في السيد 

انس اي22كانن بصفته املسي2 الوحيد 

ملدة  وذلك  للشركة،  شريك  الغي2 

تلزم الشركة في أميع  غي2 محدوسة. 

معامالتها بتوقيع املسي2 الوحيد الغي2 

شريك السيد انس اي22كانن.

عل7  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: تحيين وإعاسة صياغة القانون 

مجموع  ليشمل  للشركة  امسا�سي 

التغيي2ات الجديدة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل7  ينص  الذي   :2 رقم  بند 

تحيين وإعاسة صياغة النظام  مايلي: 

امسا�سي بالكامل
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم   2483.
664I

ESCARGOTIERE DU NORD

ESCARGOTIERE DU NORD
إعالن متعدس القرارات

ESCARGOTIERE DU NORD
زنقة قا�سي عياض إقامة حمزة 
الطابق الرابع املكتب رقم 3 ، 

92222، طنجة املغرب
 ESCARGOTIERE DU NORD
«شركة ذات املسؤولية املحدوسة»
وعنوان مقرها االأتماعي: زنقة 
القا�سي عياض، إقامة حمزة، 

الطابق الرابع، املكتب رقم 3 - - 
طنجة املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.  6629
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23 نون22  222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 
إ 7  للشركة  االأتماعي  الهدف  تغيي2 
النقل  عمليات   - الحلزون  تربية   :
الوطني الطرقي للبضائع لفائدة الغي2 
الزراعية  املنتجات  وتوزيع  إنتاج   -

املعدلة.
عل7  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
الشركة  تسيي2  ثقة  تجديد  مايلي: 
بوقيوع  الزهراء  فاطمة  السيدة  في 
بصفتها املسي2ة الوحيدة الغي2 شريكة 
محدوسة.  غي2  ملدة  وذلك  للشركة، 
معامالتها  أميع  في  الشركة  تلزم 
بتوقيع املسي2ة الوحيدة الغي2 شريكة 

السيدة فاطمة الزهراء بوقيوع. 
قرار رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 
تحيين وإعاسة صياغة املاسة «3» من 

القانون امسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
االأتماعي:  الهدف   :  3 رقم  بند 
هدف  مايلي:  عل7  ينص  الذي 
تربية   : بالخارج  أو  باملغرب  الشركة 

الوطني  النقل  عمليات  الحلزون. 
الغي2.  لفائدة  للبضائع  الطرقي 
الزراعية  املنتجات  وتوزيع  إنتاج 
استغالل أي أرض زراعية.  املعدلة. 
كافة  نقل  الزراعية.  املعدات  تأأي2 
إنتاج،  املنتجات الغذائية الزراعية. 
والتغليف  التعبئة  مواس  وبيع  شراء 
عامة،  وبصفة  الزراعية.  للمنتجات 
املرتبطة  وامنشطة  العمليات  كل 
بالغرض والهدف االأتماعي املذكور، 
املالية،  وخاصة العمليات التجارية، 
املنقولة والعقارية التي يمكن لها أن 
ترتبط بصفة مباشرة أو غي2 مباشرة 
بالهدف االأتماعي أو أن تسهل تنمية 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22  بتاريخ  2  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 248472.
665I

TRASERM NEGOCE

TRASERM NEGOCE
إعالن متعدس القرارات

TRASERM NEGOCE
5 شارع يوسف ابن تاشفين، الطابق 

الثاني، الشقة رقم 3 ، 92222، 
طنجة املغرب

TRASERM NEGOCE «شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة»

وعنوان مقرها االأتماعي: 5 شارع 
يوسف ابن تاشفين، الطابق الثاني، 

الشقة رقم 3 - 92222 طنجة 
املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.82 23
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 2  نون22  222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 
من  اأتماعية  حصة   522 تفويت 
الواحدة،  للحصة  سرهم    22 فئة 
السيدة  لفائدة  سلفا  واملكتتبة 
 TRASERM» سمية الحافي، في شركة
شريكها  لصالح   «NEGOCE SARL

السيد عبد هللا امكن.

قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 
تجديد ثقة تسيي2 الشركة في السيد 
عبد هللا امكن، بصفته املسي2 الوحيد 
محدوسة.  غي2  ملدة  وذلك  للشركة، 
معامالتها  أميع  في  الشركة  تلزم 
بتوقيع املسي2 الوحيد السيد عبد هللا 

امكن.
عل7  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: تحيين وإعاسة صياغة القانون 
امسا�سي للشركة في شكل شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة بشريك وحيد.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 
إعاسة صياغته في شكل شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة بشريك وحيد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 2 2483.
666I

tracom cg

 CABINET DE
 KINESITHERAPIE ZINEB

TAHRI
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tracom cg
 N°8 RUE ABI NOUAIM VN ،

30000، FES MAROC
 CABINET DE KINESITHERAPIE

ZINEB TAHRI شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي امنية 42 

مكتب رقم 44 الطابق الخامس 
فضاء مكاتب عالل ابن عبد هللا - 

32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72485

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222    5
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CABINET DE KINESITHERAPIE

.ZINEB TAHRI
العالج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطبيعي.
امنية   : االأتماعي  املقر  عنوان 
الطابق الخامس   44 مكتب رقم   42
 - هللا  عبد  ابن  عالل  مكاتب  فضاء 

32222 فاس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
أوطي  طاهري  زينب  السيدة 
  22 بقيمة  حصة    .222  : حسني 

سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
أوطي  طاهري  زينب  السيدة 
زنقة  2 تجزئة   82 حسني عنوانه)ا( 

واس فاس 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
أوطي  طاهري  زينب  السيدة 
زنقة  2 تجزئة   82 حسني عنوانه)ا( 

واس فاس 32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 40268/2021.

667I

Cap Conseils

MAROC EXPRESS LOGISTIC
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ، ,323
20390، Casablanca Maroc

MAROC EXPRESS LOGISTIC
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شركة ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي املنطقة 

الصناعية سابينو قسمة 4 2 و 5 2 
النواصر - 82 27 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

523895
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   23
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAROC EXPRESS LOGISTIC
امنشطة   : غرض الشركة بإيجاز 
أميع   - والتخزينية  اللوأيستكية 
اللوأستكية  املنصات  خدمات 
والتفكيك  التجميع  خدمات  -أميع 

والعبور لجميع البضائع.
املنطقة   : عنوان املقر االأتماعي 
الصناعية سابينو قسمة 4 2 و 5 2 
البيضاء  الدار   27 82  - النواصر 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 322.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد غالب حميد : 222.  حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
  .222  : محسن  غالب  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
  .222  : حكيم  غالب  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حميد  غالب  السيد 
شارع غاندي الطابق 4 إقامة غاندي 

22222 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  محسن  غالب  السيد 
النواصر  بوعزة  سار  الحدائق  إقامة 

82 27 الدار البيضاء املغرب.

السيد غالب حكيم عنوانه)ا( 3  
شارع املسي2ة الخضراء 93232 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  حميد  غالب  السيد 
شارع غاندي الطابق 4 إقامة غاندي 

22222 الدار البيضاء املغرب
عنوانه)ا(  محسن  غالب  السيد 
النواصر  بوعزة  سار  الحدائق  إقامة 

82 27 الدار البيضاء املغرب
السيد غالب حكيم عنوانه)ا( 3  
شارع املسي2ة الخضراء 93232 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم -.
668I

Arithmetic Compta 

 AGRI( أكري رسورس كروب
( RESSOURCES GROUP

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Arithmetic Compta
7   شارع موالي عبد العزيز )اقامة 

الريان( املكتب رقم 4 ، 4222 ، 
القنيطرة املغرب

 AGRI( أكري رسورس كروب
RESSOURCES GROUP ( شركة 

ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي ملتقى 
زنقة سبو و محمد عمراوي اقامة 

اسم مكتب رقم 5 - 4222  القنيطرة 
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6344 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   22
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 AGRI( كروب  رسورس  أكري 

.( RESSOURCES GROUP
غرض الشركة بإيجاز : االستغالل 
الفالحي/التشجي2 و االنتاج الفالحي/
العامة  املوا�سي/االشغال  تربية 

الفالحية.
ملتقى   : االأتماعي  املقر  عنوان 
اقامة  عمراوي  محمد  و  سبو  زنقة 
اسم مكتب رقم 5 - 4222  القنيطرة 

املغرب .
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد موالي عبد أليل الخقاني 
سرهم    22 بقيمة  حصة    .222  :

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد موالي عبد أليل الخقاني 
زنقة موالي عبد العزيز و  عنوانه)ا( 
موالي عبد الحفيظ شقة 26 4222  

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد موالي عبد أليل الخقاني 
زنقة موالي عبد العزيز و  عنوانه)ا( 
موالي عبد الحفيظ شقة 26 4222  

القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

رقم -.
669I

EXACO

EXOTIQUE PRODUIT
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

EXACO
6 ، زنقة عائشة أم املؤمنين شارع 

موالي الحسن االول، 22222، الدار 
البيضاء املغرب

EXOTIQUE PRODUIT شركة 
ذات املسؤولية املحدوسة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي 248، 

شارع يعقوب املنصور، إقامة زينة، 
عمارة D، شقة 42 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.764 5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون22  222    5 املؤرخ في 
املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   EXOTIQUE PRODUIT
وعنوان  سرهم    2.222 رأسمالها 
مقرها اإلأتماعي 248، شارع يعقوب 
 ،D عمارة  زينة،  إقامة  املنصور، 
البيضاء  الدار   22222  -  42 شقة 
املغرب نتيجة ل : تعذر بداية النشاط 

السباب ماسية.
 ،248 ب  التصفية  مقر  حدس  و 
إقامة زينة،  شارع يعقوب املنصور، 
الدار   22222  -  42 شقة   ،D عمارة 

البيضاء املغرب. 
و عين:

و  الديوري  أحمد  السيد)ة( 
ريجي2  52666   شارع  عنوانه)ا( 

إيلست هولند كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 7 8227.
672I

لوكسر للحسابات

RISSALATE ECHARK PRESSE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

لوكسر للحسابات
 4 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 62222، وأدة املغرب
 RISSALATE ECHARK PRESSE

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
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وعنوان مقرها اإلأتماعي أرف 
االخضر عمارة ب شقة 6 - 62222 

وأدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38459
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222    8
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RISSALATE ECHARK PRESSE
اصدار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الجرائد االلكت2ونية.
أرف   : االأتماعي  املقر  عنوان 
 62222  -  6 االخضر عمارة ب شقة 

وأدة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : السيد عبد املجيد نوار 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
  .222  : السيد عبد املجيد نوار 

بقيمة 22  سرهم.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد املجيد نوار عنوانه)ا( 
حي املحمدي تجزئة الوحدة زنقة علي 
ابن ابي طالب رقم 3  62222 وأدة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد عبد املجيد نوار عنوانه)ا( 
حي املحمدي تجزئة الوحدة زنقة علي 
ابن ابي طالب رقم 3  62222 وأدة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22  بتاريخ  2  بوأدة  التجارية 

 222 تحت رقم 4  4.

67 I

ACTIV CAPITAL

ACTIV CAPITAL
إعالن متعدس القرارات

ACTIV CAPITAL
 BD Abdelmoumen 17, Place

 Pasteur Résidence Build Pasteur
 Etg 6 Appt 4 BD Abdelmoumen

 17, Place Pasteur Résidence
 Build Pasteur Etg 6 Appt 4،

casablanca ،20360 املغرب
ACTIV CAPITAL «شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة»
وعنوان مقرها االأتماعي: 
 COMPLEX DALI,ZONE

 INDUSTRIELLE
 LISSASFA,ROUTE D›EL

 JADIDA,ENTREE ‹››F›› casab -
22222 الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.4658  
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 9  نون22  222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 
عل7  املوافقة  العام  الجمع  يقرر 
 ACTIV COROPRATIONالشركة

SARL كشريك أديد
قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 
حيط الجمع العام علما بالبيع لصالح 
 ACTIV COROPRATION الشركة 

SARL تتعلق بإأما ي 2752 سهم
عل7  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
وافق الجمع العام عل7 زياسة  مايلي: 
 4،500،000 بمبلغ  املال  رأس 
  22 بقيمة  سهم   45،000 بإصدار 
بالكامل  مكتتب  سهم  لكل  سرهم 
ومدفوع من قبل الشركاء بالتعويض 
الجارية  السائلة  حساباتهم  عن 
واملستحقة الدفع عل7 النحو التا ي: 
سهم   Activ Corporation Sarl  -
 TIFINVEST Sarl سهم   -  24752

 22.252
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل7 مايلي: 
الشركاء  ساهم   ، التأسيس  عند 
سرهم   522222 بمبلغ  املؤسسون 
للشركة:275222 سرهم للسيد أليل 
بنمو�سى ؛225،000 سرهم من شركة 
الجمعية  قرار  TIFINVESTبموأب 
العامة غي2 العاسية بتاريخ 9  نوفم22 
من  املال  رأس  زياسة  تمت   ،  222 
 5.222.222 إ 7  سرهم   522.222
 4.522.222 قدرها  بزياسة  أي  سرهم 
سهم تم   45.222 سرهم مقسمة إ 7 
من  بالكامل  وإطالقها  بها  االكتتاب 

قبل الشركاء.
بند رقم 7: الذي ينص عل7 مايلي: 
خمسة  بمبلغ  املال  رأس  تحديد  تم 
سرهم   )5.222.222.22( ماليين 
 (52.222( مقسمة إ 7 خمسين ألف 
لكل  سرهم   ) 22( مائة  بقيمة  سهم 
موزعة عل7   ، منها بالقيمة االسمية 
وقت  املال  رأس  التا ي:-كان  النحو 
مقسمة  سرهم   522222 التأسيس 
  22 اسمية  بقيمة  سهم   5222 إ 7 
للشركاء  يخصص  سهم  لكل  سرهم 
مساهماتهم.-2  بنسبة  املؤسسين 
العاسي  غي2  العام  الجمع  أحاط 
علما  نوفم22  222    9 في  املنعقد 
شركة  لصالح  سهم   2752 بتحويل 
 ACTIV COROPRATION SARL
بنمو�سى.-3  أليل  للسيد  التابعة 
وافق الجمع العام غي2العاسي املنعقد 
عل7 زياسة رأس  نوفم22  222    9 في 
سرهم   4،500،000 بمبلغ  املال 
بإصدار 45،000 سهم أديد بقيمة 
لالكتتاب  سرهم    22 قدرها  اسمية 
الشركاء.  قبل  من  واملدفوع  الكامل 
هي  التي  الجارية  حساباتهم  مقاصة 
يتناسب  بما  الدفع  وواأبة  سائلة 
مع مساهمتهم في رأس املال قبل هذه 
 ، العملية.نتيجة لكل هذه العمليات 
بلغ رأس املال مبلغ 5.222.222 سرهم 
بقيمة  سهم   52.222 إ 7  مقسًما   ،
منها  لكل  اسمية  بقيمة  سرهم    22
وموزًعا  ومدفوًعا  بالكامل  مكتتًبا   ،
 Activ:عل7 النحو التا ي عل7 الشركاء 
سهم-   Corporation Sarl 27500

TIFINVEST Sarl 22،500 سهم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 69 42.

672I

FIDELIO COMPTA

و
ُ
مقهى ِفيِرين

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDELIO COMPTA

حي البطحاء، املركز التجاري ناسية، 

العمارة 2، الطابق امول، الشقة   ، 

22392، الدار البيضاء املغرب

مقهى ِفي2ِيُنو شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي مدينة 

الرحمة II، تجزئة رقم 5 ، عمارة 

4، الطابق السفلي، محل رقم 22 - 

27223 الدار البيضاء املغرب.

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52472 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   24

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

مقهى   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

ِفي2ِيُنو.

مقهى،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أصل  مؤأر  سريعة،  وأبات  محل 

تجاري.

مدينة   : االأتماعي  املقر  عنوان 

عمارة   ، 5 رقم  تجزئة   ،II الرحمة 

 -  22 محل رقم  الطابق السفلي،   ،4

27223 الدار البيضاء املغرب..

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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الشركة:  رأسمال  مبلغ 
22.222,22  سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : محجان  مهدي  السيد 
حصة بقيمة 22,22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محجان  مهدي  السيد 
عبد  شارع   ،3.5 كلم  نعيمة،  فيال 
الدار   22372 انفا  الهاسي بوطالب، 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  ملنور  نعيمة  السيدة 
عبد  شارع   ،3.5 كلم  نعيمة،  فيال 
الدار   22372 انفا  الهاسي بوطالب، 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823245.
673I

HOUSE OF LUXURY

HOUSE OF LUXURY
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

HOUSE OF LUXURY
حي املجد زنقة الرياض رقم 896 ، 

92222، طنجة املغرب
HOUSE OF LUXURY شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي حي املجد 

زنقة الرياض رقم 896 - 92222 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2249 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    7
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. HOUSE OF LUXURY

- صناعة   : غرض الشركة بإيجاز 

الديكور وامثاث.

- مقت2حات التصميم والتطوير.

بصفة  امثاث  الديكورو  -أعمال 

عامة.

عنوان املقر االأتماعي : حي املجد 

 92222  -  896 رقم  الرياض  زنقة 

طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيدة خولة العمري : 34 حصة 

بقيمة 222.  سرهم للحصة .

حصة   33  : الوزاني  السيد بالل 

بقيمة 222.  سرهم للحصة .

السيد يوسف الكرف : 33 حصة 

بقيمة 222.  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العمري  خولة  السيدة 

 92222 2 3 رقم  سيور الوساس مدخل 

طنجة املغرب.

السيد بالل الوزاني عنوانه)ا( 29 

أنان مكوار سيدي بوأيدة   4 زنفة 

32222 فاس املغرب.

عنوانه)ا(  الكرف  يوسف  السيد 

اسبانيا 9 282 برشلونة اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  العمري  خولة  السيدة 

 92222 2 3 رقم  سيور الوساس مدخل 

طنجة املغرب

السيد بالل الوزاني عنوانه)ا( 29 

أنان مكوار سيدي بوأيدة   4 زنفة 

32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 2724 .

674I

FIDELIO COMPTA

البيت األخضر مغرب فالحة
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDELIO COMPTA
حي البطحاء، املركز التجاري ناسية، 
العمارة 2، الطابق امول، الشقة   ، 

22392، الدار البيضاء املغرب
البيت امخضر مغرب فالحة شركة 

ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 59، شارع 
الزرقطوني، إقامة الوروس، طابق 6، 
شقة 8 ، - 22222 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5247 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   24
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
البيت   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

امخضر مغرب فالحة.
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البالستيكية،  املواس  أميع  وتجارة 

استي2اس وتصدير.
عنوان املقر االأتماعي : 59، شارع 
 ،6 إقامة الوروس، طابق  الزرقطوني، 
البيضاء  الدار   22222  -  ، 8 شقة 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

22.222,22  سرهم، مقسم كالتا ي:
 : هللا  اعطا  بن  محمد  السيد 
سرهم    22,22 بقيمة  حصة    .222

للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

هللا  اعطا  بن  محمد  السيد 
رقم   ،2 زنقة  الساملية  ،  عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   22442 ق ج،   ،  5

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
هللا  اعطا  بن  محمد  السيد 
رقم   ،2 زنقة  الساملية  ،  عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   22442 ق ج،   ،  5

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 4 8232.

675I

JK TECH CONSULTING

 JK -TECH CONSULTING
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تأسيس شركة

JK TECH CONSULTING
265 شارع الزرقطوني ، 22222، 

الدار البيضاء املغرب
 JK -TECH CONSULTING SARL
AU شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 265 شارع 
الزرقطوني طابق 9 رقم 92 - 22222 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52657239
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    7
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 JK  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.-TECH CONSULTING SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : استشارات 
الحاسوب.
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 265  : االأتماعي  املقر  عنوان 
 -  92 رقم   9 شارع الزرقطوني طابق 

22222 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  منال  أليلة  السيدة 
 4 حديقة املحمدية اقامة روزي رقم 

222 2 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  منال  أليلة  السيدة 
 4 حديقة املحمدية اقامة روزي رقم 

222 2 الدار البيضاء املغرب
 - بتاريخ  تم اإليداع القانوني ب- 

تحت رقم -.

676I

FIDELIO COMPTA

PROXY EQUIPEMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

إضافة تسمية تجارية أو شعار 

FIDELIO COMPTA
حي البطحاء، املركز التجاري ناسية، 
العمارة 2، الطابق امول، الشقة   ، 

22392، الدار البيضاء املغرب
PROXY EQUIPEMENTS «شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة»
وعنوان مقرها االأتماعي: 28، زنقة 

التيتيان، فال فلوري، - 22392 
الدار البيضاء املغرب.

«إضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.22982 
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تقرر  سأن22  222  في  2  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
CASA CARMEN

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823246.

677I

AM CONSULTING

FLASH BAT
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
FLASH BAT شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي املكتب 

رقم 2  ، العمارة 5  ، مركز إشراق، 
طريق الجديدة، ليساسفة - 92 22 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.422.769

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  نون22  222   24 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
عبداملو 7  )ة(  السيد  تفويت 
حصة اأتماعية من   2.522 الشبهي 
أصل 5.222 حصة لفائدة السيد )ة( 
أواس الشبهي بتاريخ 24 نون22  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823398.
678I

fidusalim

SETAL SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidusalim
 lot samip bd mohammed 9

 zefzaf sidi moumen ، 20400،
casablanca maroc

SETAL SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي  8 شارع 
املقاومة طابق 6 رقم    - 22422 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
446465

 28 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم   22 9 أكتوبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SETAL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SERVICES
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتأأي2 معدات النقل وآالت امشغال 

العامة ؛
التفاوض بشأن قطع غيار مركبات 

البضائع الثقيلة.
 خدمات متنوعة.

عنوان املقر االأتماعي :  8 شارع 
 22422  - رقم      6 املقاومة طابق 

الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 : الرحمان  عبد  وينخي2  السيد 
سرهم    22 بقيمة  حصة    .222

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحمان  عبد  وينخي2  السيد 
 7 عمارة  اليقين  إقامة  عنوانه)ا( 
الدار   22422 مومن  سيدي   8 رقم 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الرحمان  عبد  وينخي2  السيد 
 7 عمارة  اليقين  إقامة  عنوانه)ا( 
الدار   22422 مومن  سيدي   8 رقم 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 9 22 تحت رقم 446465.

679I

AM CONSULTING

FLASH BAT
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تعيين مسي2 أديد للشركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
FLASH BAT شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي املكتب 

رقم 2  ، العمارة 5  ، مركز إشراق، 
طريق الجديدة، ليساسفة - 92 22 

الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.422.769

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين  نون22  222   24 املؤرخ في 
مسي2 أديد للشركة السيد)ة( الشبهي 

أواس كمسي2 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
سأن22  222 تحت رقم 823.398 .

682I

اسكو كونسيل

RETIC
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

اسكو كونسيل
26 حي الريحان الطابق   الشقة 2 

حي الراحة. ، 22552، الدار البيضاء 
املغرب

RETIC شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 97  
شارع املقاومة الطابق 6 - 22522 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

522867
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   24
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املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
.RETIC : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تكنولوأيا.

  97  : االأتماعي  املقر  عنوان 
 22522  -  6 الطابق  املقاومة  شارع 

الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
322 حصة   : السيدة أمينة باسير 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
حصة   722  : باسير  السيد كريم 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  باسير  أمينة  السيدة 
زنقة سيدي بلعباس ح ص   42 رقم 

22262 اكاسير املغرب.
عنوانه)ا(  باسير  كريم  السيد 
مجمع ألف رقم 3  إقامة تزرزيت حي 

املحمدي 22352 اكاسير املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  باسير  كريم  السيد 
مجمع ألف رقم 3  إقامة تزرزيت حي 

املحمدي 22352 اكاسير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  7 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم -.
68 I

SOUHAL CONSULTING

MINI YARDISE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

رفع رأسمال الشركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MINI YARDISE شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي عمارة 
72 املخزن رقم   و 2 انجل شارع 

عبد الكريم الخطابي و شارع فاطمة 
الفهرية أليز - 42222 مراكش 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.98399

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم  شتن22  222   22 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  سرهم»    .522.222»
 2.222.222» إ 7  سرهم»   522.222»
حصص  تقديم   : طريق  عن  سرهم» 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم  3235 .
682I

اسكو كونسيل

GILET INDUS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

اسكو كونسيل
26 حي الريحان الطابق   الشقة 2 

حي الراحة. ، 22552، الدار البيضاء 
املغرب

GILET INDUS شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي 97  

شارع املقاومة طابق 6 - 22522 
الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.435743
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر  أكتوبر  222   26 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدوسة 
رأسمالها  مبلغ   GILET INDUS
مقرها  وعنوان  سرهم    22.222
97  شارع املقاومة طابق  اإلأتماعي 
املغرب  الدارالبيضاء   22522  -  6

نتيجة ل : توقف النشاط.

  97 ب  التصفية  مقر  حدس  و 
 22522  -  6 طابق  املقاومة  شارع 

الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

و  الهاشمي  سعد  السيد)ة( 
عين    3 رقم  عكاشة  حي  عنوانه)ا( 
املغرب  الدارالبيضاء   22462 سبع 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم  8 822.

683I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

INVEST SOUALEM
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place des Nations Unies ، , 2
20800، CASABLANCA MAROC
INVEST SOUALEM شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 

بورغون، زنقة أعفر إبن حبيب، 
إقامة املشرق 2، الطابق امول، 
شقة 3 - 22222 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

523963
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   29
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INVEST SOUALEM

اعمال   -  : غرض الشركة بإيجاز 
االكسسوارات  و  اإلضاءة  التجميع 

الكهربائية،
 - وبصفة عامة، أميع املعامالت 
التجارية، املالية، املنقولة أو العقارية 
املتعلقة بشكل مباشر أو غي2 مباشر 
بغرض الشركة أو التي من املحتمل 

أن تساهم في تطويرها..
شارع   : االأتماعي  املقر  عنوان 
حبيب،  إبن  أعفر  زنقة  بورغون، 
إقامة املشرق 2، الطابق امول، شقة 

3 - 22222 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   99  : قباج  محمد  السيد 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيد نايل قباج :   حصة بقيمة 

22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  قباج  محمد  السيد 
الدار   22222 بوسكورة  البيسا 

البيضاء املغرب.
السيد نايل قباج عنوانه)ا( البيسا 
البيضاء  الدار   22222 بوسكورة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  قباج  محمد  السيد 
الدار   22222 بوسكورة  البيسا 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم  2 822.
684I

اسكو كونسيل

ACOM Z INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

اسكو كونسيل
26 حي الريحان الطابق   الشقة 2 

حي الراحة. ، 22552، الدار البيضاء 
املغرب
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 ACOM Z INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي 67  شارع 
عبداملومن إقامة اليمامة طابق 
  رقم 2 - 22452 الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.266799

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر  شتن22  222    5 في  املؤرخ 
محدوسة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 ACOM Z الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها  مبلغ   INTERNATIONAL
مقرها  وعنوان  سرهم    2.222
عبداملومن  شارع    67 اإلأتماعي 
 -  2 رقم  طابق    اليمامة  إقامة 
املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   22452

ل : توقف النشاط.
و حدس مقر التصفية ب 67  شارع 
طابق    اليمامة  إقامة  عبداملومن 
رقم 2 - 22452 الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:
و  إبراهيمي  أبو  زكية  السيد)ة( 
 RUE THEOPHILE  26 عنوانه)ا( 
الدارالبيضاء   GAUTIER 22622

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 2 8226.

685I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

GREEN VILLAGE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تعيين مسي2 أديد للشركة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place des Nations Unies ، , 2
20800، CASABLANCA MAROC

GREEN VILLAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 

آنفا و عين حروسة - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين مسي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.228547

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   22 6 يناير   27 املؤرخ في 

مسي2 أديد للشركة السيد)ة( القباج 

محمد مسلم كمسي2 آخر

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 799274.

686I

اسكو كونسيل

ZAWYA STUDIO
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتماعي للشركة

اسكو كونسيل

26 حي الريحان الطابق   الشقة 2 

حي الراحة. ، 22552، الدار البيضاء 

املغرب

ZAWYA STUDIO شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 23 زنقة 

ايت أورير شارع موالي يوسف - 

22622 الدارالبيضاء املغرب.

تحويل املقر االأتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42 869

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 27 شتن22  222 تم تحويل 

من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
موالي  شارع  أورير  ايت  زنقة   23»

الدارالبيضاء   22622  - يوسف 
«زنقة أحمد توكي إقامة  إ 7  املغرب» 
 22952  -   9 رقم   4 طابق  اروك 

الدارالبيضاء املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 822627.

687I

اسكو كونسيل

 LEMHALLAT STONE
MARBRE

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

اسكو كونسيل
26 حي الريحان الطابق   الشقة 2 

حي الراحة. ، 22552، الدار البيضاء 
املغرب

 LEMHALLAT STONE MARBRE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي زنقة 

الجزائر و 2 زنقة أبوبكر البقالني 
طابق   شقة    - 22622 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52373 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   23
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.LEMHALLAT STONE MARBRE

إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السي2اميك والرخام.

زنقة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
البقالني  أبوبكر  زنقة   2 و  الجزائر 
الدار   22622  - شقة     طابق   

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : ملحالت  حميد  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ملحالت  حميد  السيد 

 RUE DES ARBOUSIERS  26

 RES DESS VERCERS  3 52

.TARASCON FRANCE

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  ملحالت  حميد  السيد 

 RUE DES ARBOUSIERS  26

 RES DESS VERCERS  3 52

TARASCON FRANCE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 822238.

688I

LMT AUDITING

AMSO FISHERIES
إعالن متعدس القرارات

LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

AMSO FISHERIES «شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االأتماعي: بالعيون 

شارع محمد الخامس,عمارة التجاري 

وفابنك الحي الحسني - 72222 

العيون املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 667 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 يوليوز 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 

السيد  طرف  من  3222سهم  بيع 

محمدأمين معوني
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عل7  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
استقالة املسي2الوحيد السيد  مايلي: 
للبطاقة  الحامل  معوني  محمدأمين 

 A7  28 الوطنية
عل7  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
للشركة  أديد  مسي2  تعيين  مايلي: 
السيد محمد اكنابرالحامل للبطاقة 

BJ367109 الوطنية
قرار رقم 4: الذي ينص عل7 مايلي: 

تحديث النظام امسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل7  ينص  الذي  رقم   :  بند 

مايلي: املسي2ين
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   23 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2828/2020.

689I

AZ CONSULATNTS

ASIAN FUSION
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

إضافة تسمية تجارية أو شعار 

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME ETAGE IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ASIAN FUSION «شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة»

وعنوان مقرها االأتماعي: شارع 
أوالس فارس زنقة تافتاشت مجمع 
  أم الخي2 بي2 قاسم السوي�سي - 

2 22  الرباط املغرب.
«إضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 478 3
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 23 نون22  222 تقرر إضافة 

شعار تجاري للشركة وهو:
SHOKO LOUNGE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن22   27 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم 2279 .

692I

fidexpertise

RAWAEE MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

fidexpertise
3  زنقة القصرالطابق الخامس 

شقة رقم 2  معارف الدارالبيضاء. ، 
22222، الدارالبيضاء. املغرب

RAWAEE MOROCCO شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 3  زنقة 
القصر الطابق الخامس رقم 2  
املعاريف الدارالبيضاء - 22332 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52 469
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   32
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAWAEE MOROCCO
استي2اس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير
تاأر

تسويق.
زنقة    3  : عنوان املقر االأتماعي 
  2 رقم  الخامس  الطابق  القصر 
 22332  - الدارالبيضاء  املعاريف 

الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99سنة سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 522  : البغناوي  عاسل  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
 252  : الفونا�سي  سنيا  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيد عبد هللا حنين : 252 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

نقدية   : البغناوي  عاسل  السيد 
بقيمة 22  سرهم.

نقدية   : الفونا�سي  سنيا  السيدة 
بقيمة 22  سرهم.

نقدية   : حنين  هللا  عبد  السيد 
بقيمة 22  سرهم.

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عاسل البغناوي عنوانه)ا( 
رقم 536 مجموعة العهد حي النهضة 

  الرباط 22332 الرباط املغرب.
السيدة سنيا الفونا�سي عنوانه)ا( 
زنقة 5  رقم 3  وأه اعروس مكناس 

22332 مكناس املغرب.
السيد عبد هللا حنين عنوانه)ا( 6 
بنجدية البيضاء  زنقة العرعار ط   

22332 البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة سنيا الفونا�سي عنوانه)ا( 
زنقة 5  رقم 3  وأه اعروس مكناس 

22332 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم -.
69 I

STE AMACOZ SARL

STE AMACOZ
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

قفل التصفية

STE AMACOZ SARL
رقم 385 حي النماء الحي الصناعي 

بنسوسة فاس ، 32222، فاس 
املغرب

STE AMACOZ شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي : رقم 385 
حي النماء الحي الصناعي بن سوسة 

فاس - 32222 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2 495

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر  نون22  222   28 في  املؤرخ 
ذات  شركة   STE AMACOZ حل 

رأسمالها  مبلغ  املحدوسة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  سرهم   522.222
النماء  حي   385 رقم  اإلأتماعي 
 - فاس  سوسة  بن  الصناعي  الحي 
فاس املغرب نتيجة اللركوس   32222

االقتصاسي /ازمة كوفيد9 .
و عين:

السيد)ة( حفيظ امرار و عنوانه)ا( 
فاس  املسي2ة  النماء  حي  م  ح   385
)ة(  كمصفي  املغرب  فاس   32222

للشركة.
السيد)ة( عزيزة امرار و عنوانه)ا( 
اقامة االمان بلوك ب  رقم 9 تجزئة 
مراكش   42222 مراكش  م22وكة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
 385 نون22  222 وفي رقم   28 بتاريخ 
الصناعي بن سوسة  الحي  النماء  حي 

فاس - 32222 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 5491/2021.
692I

FIDUCIAIRE ROSE CONSEILS

STE AFLA N'TABOUNTE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ROSE CONSEILS
 N°135 BLOC D CITE LA
 RESISTANCE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

STE AFLA N'TABOUNTE شركة 
ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي سوار 

تابونت ترميكت - 45222 ورزازات 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  735

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   25
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AFLA N’TABOUNTE
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

االشغال املختلفة و البناء.
سوار   : االأتماعي  املقر  عنوان 
ورزازات   45222  - ترميكت  تابونت 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد حجي محمد : 222.  حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حجي محمد عنوانه)ا( سوار 
ورزازات   45222 ترميكت  تابونت 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد حجي محمد عنوانه)ا( سوار 
ورزازات   45222 ترميكت  تابونت 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22  االبتدائية بورزازات بتاريخ    

 222 تحت رقم 222 .

693I

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

ESPACE ET SERVICE CHAFAI
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 TRAINING SOLUTIONS SARL
AU

رقم   بناية 46.47 تجزئة املركز, 
شارع محمد الخامس ورزازات ، 

45222، ورزازات املغرب
 ESPACE ET SERVICE CHAFAI

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي : شارع 
محمد الخامس رقم 2   مركز اكدز 

- 47252 زاكورة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 88 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في  2 شتن22  222 تقرر حل 
 ESPACE ET SERVICE CHAFAI
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوان  سرهم   22.222
اإلأتماعي شارع محمد الخامس رقم 
زاكورة   47252  - اكدز  مركز     2
املغرب نتيجة لقرار الشريك الوحيد.

و عين:
و  الشافعي  محمد  السيد)ة( 
 47252 مركز اكدز زاكورة  عنوانه)ا( 

زاكورة املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
شارع  وفي  شتن22  222  بتاريخ  2 
محمد الخامس رقم 2   مركز اكدز 

- 47252 زاكورة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22    7 االبتدائية بزاكورة بتاريخ 

 222 تحت رقم 39.
694I

FIDUCIAIRE BOUGAFER CONSEIL SARL

 NEGO - ( نيغو اطالص 
)ATLAS

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BOUGAFER
CONSEIL SARL

 eme ETAGE N°369 Rue ALLAL 2
 Ben ABDELLAH SETTAT 2 eme
 ETAGE N°369 Rue ALLAL Ben
 ABDELLAH SETTAT، 26000،

Settat maroc
 )NEGO - ATLAS ( نيغو اطالص 

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي محل أ 

رقم 5 2 سيدي أباس سقر مراكش 
املغرب مراكش 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
936 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم   22 9 يناير    5
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
نيغو   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.(NEGO - ATLAS ( اطالص
مكتبة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحويل أموال .
أ  محل   : االأتماعي  املقر  عنوان 
مراكش  سقر  أباس  سيدي   2 5 رقم 
مراكش   42222 مراكش  املغرب 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

22.222,22  سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد بوحيك سعيد : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
 522  : سعيد  حدو  ايت  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سعيد  بوحيك  السيد 
 Settat   756 رقم  الخي2  مجمع 

Settat 26000 املغرب.
السيد ايت حدو سعيد عنوانه)ا( 
زاكورة  تاكونيت  كزو  ايت  قصر 

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ايت حدو سعيد عنوانه)ا( 
زاكورة  تاكونيت  كزو  ايت  قصر 

42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 
M01- رقم  تحت   22 9 يناير 

. 9 922462 222 9

695I

Act taza

شركة هيباتيا
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Act taza
Taza Taza، 35000، Tazaa Maroc
شركة هيباتيا شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم  3 

سوار امللحة تازة - 35222 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
626 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  شتن22  222   28
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

هيباتيا.
معامالت   : غرض الشركة بإيجاز 

تجارية-أشغال مختلفة.
رقم  3   : عنوان املقر االأتماعي 
سوار امللحة تازة - 35222 تازة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة اليعقوبي فاطمة الزهراء 
السعديين  حي  عنوانه)ا(  القباقبي 
تازة   35222 تازة   22 ممر تازكة رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة اليعقوبي فاطمة الزهراء 
القباقبي عنوانه)ا( حي السعديين ممر 
تازكة رقم 22 تازة 35222 تازة املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22    2 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

 222 تحت رقم 584.

696I

VALUE POINT PARTNERS

M DISTRIBUTION
شركة املحاصة

تأسيس شركة

VALUE POINT PARTNERS

 BD ABDELMOUMEN ETG 7 N°

 49119 ، 20800، CASABLANCA

MAROC

M DISTRIBUTION شركة 

املحاصة

وعنوان مقرها اإلأتماعي مجموعة 

29-32- 3-33 املنطقة الصناعية 

بوزنيقة. - 22 3  بوزنيقة املغرب

تأسيس شركة املحاصة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  يونيو  222   28

باملميزات  املحاصة  لشركة  امسا�سي 

التالية:

شكل الشركة : شركة املحاصة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 M  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. DISTRIBUTION

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع كافة املنتجات الغذائية.

- استي2اس وتصدير كافة املنتجات 

الغذائية.
وتداول  وتكييف  تخزين   -

املنتجات الغذائية.

عنوان املقر االأتماعي : مجموعة 

الصناعية  املنطقة   29-30-31-33

بوزنيقة. - 22 3  بوزنيقة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة: 222.222.  

سرهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 ALJIA 1.000.000 الشركة 
عنوانه)ا( 58-60 شارع سي ال غارون 

الفدا 22272 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  شكيب  علج  السيد 
البيضاء  الدار  أنفا  زنقة االأاص   2

22 22 الدار البيضاء املغرب
عنوانه)ا(  السالمي  رضا  السيد 
مراكش   27 رقم   22 النخيل  برج 

42262 مراكش املغرب
عنوانه)ا(  محمد  علج  السيد 
نعيم  فيال  بنما  سي  سيت2ويت  شارع 
22 22 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
عنوانه)ا(  سالمي  عاسل  السيد 
أنفا   25 رقم  سيناصر  حبيب  شارع 
22222 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  6 بتاريخ  سليمان  ب2ن  االبتدائية 

نون22  222 تحت رقم 647.
697I

VALUE POINT PARTNERS

MULTISAC SA
شركة املحاصة

رفع رأسمال الشركة

VALUE POINT PARTNERS
 BD ABDELMOUMEN ETG 7 N°
 49119 ، 20800، CASABLANCA

MAROC
MULTISAC SA شركة املحاصة
وعنوان مقرها اإلأتماعي 63 و 

64 - املنطقة الصناعية لبوزنيقة - 
22 3  بوزنيقة اململكة املغربية.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  35
 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي
أكتوبر  222    5 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع  تم 
أي  سرهم»    5.222.222» قدره 
إ 7  سرهم»   35.222.222» من 
 : طريق  عن  سرهم»   52.222.222»
أرباح أو عالوات  أو  إسماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  6 بتاريخ  سليمان  ب2ن  االبتدائية 

نون22  222 تحت رقم 643.

698I

VALUE POINT PARTNERS

MOONY PASTA SA
شركة املحاصة

تأسيس شركة

VALUE POINT PARTNERS
 BD ABDELMOUMEN ETG 7 N°
 49119 ، 20800، CASABLANCA

MAROC
MOONY PASTA SA شركة 

املحاصة
وعنوان مقرها اإلأتماعي مجموعة 
29-32- 3-33 املنطقة الصناعية 
بوزنيقة. - 22 3  بوزنيقة املغرب

تأسيس شركة املحاصة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7263
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  يونيو  222   28
باملميزات  املحاصة  لشركة  امسا�سي 

التالية:
شكل الشركة : شركة املحاصة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MOONY PASTA SA
تصنيع   -  : غرض الشركة بإيجاز 

وبيع املكرونة.
- تصنيع وبيع املعكرونة الطازأة 
والرافيو ي  املحشوة  واملعكرونة 
امخرى  الحبوب  ومنتجات  والنيوكي 

بالجملة وشبه بالجملة والتجزئة.
-استي2اس وتصدير..

عنوان املقر االأتماعي : مجموعة 
الصناعية  املنطقة   29-30-31-33

بوزنيقة. - 22 3  بوزنيقة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

2.222.222  سرهم، مقسم كالتا ي:
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سالمي  عاسل  السيد 

أنفا   25 شارع الحبيب سيناصر رقم 

22 22 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

عنوانه)ا(  السالمي  رضا  السيد 

مراكش   27 رقم   22 النخيل  برج 

42262 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  محمد  علج  السيد 

نعيم  فيال  بنما  سي  سيت2ويت  شارع 

22 22 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

عنوانه)ا(  شكيب  علج  السيد 

البيضاء  الدار  أنفا  زنقة االأاص   2

22222 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  سالمي  كامل  السيد 

شارع أبو شعيب سكا ي الطابق التاسع 

الدار   22272 الدار البيضاء   E شقة 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  سالمي  عاسل  السيد 

أنفا   25 شارع الحبيب سيناصر رقم 

22 22 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب

عنوانه)ا(  السالمي  رضا  السيد 

مراكش   27 رقم   22 النخيل  برج 

42262 مراكش املغرب

عنوانه)ا(  محمد  علج  السيد 

نعيم  فيال  بنما  سي  سيت2ويت  شارع 

22 22 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب

عنوانه)ا(  شكيب  علج  السيد 

البيضاء  الدار  أنفا  زنقة االأاص   2

22222 الدار البيضاء املغرب

عنوانه)ا(  سالمي  كامل  السيد 

شارع أبو شعيب سكا ي الطابق التاسع 

الدار   22272 الدار البيضاء   E شقة 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  6 بتاريخ  سليمان  ب2ن  االبتدائية 

نون22  222 تحت رقم 644.

699I
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FIDUCIAIRE ROSE CONSEILS

STE OUARZAZATE IT
شركة املساهمة

تحويل املقر االأتماعي للشركة

FIDUCIAIRE ROSE CONSEILS

 N°135 BLOC D CITE LA

 RESISTANCE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

STE OUARZAZATE IT شركة 

املساهمة

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 45  

حي الوحدة متجر رقم 3 - 45222 

ورزازات املغرب.

تحويل املقر االأتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  345

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تحويل  نون22  222    6 املؤرخ في 

من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
 3 حي الوحدة متجر رقم    45 «رقم 
«رقم  إ 7  ورزازات املغرب»   45222  -

 45222  - شارع املغرب العربي   342

ورزازات املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات بتاريخ 26 سأن22 

 222 تحت رقم 254 .

722I

CHAMS CONSULTING

TOURIBA
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAMS CONSULTING

 LOT BELMEJJAD N°607 2eme

 ETAGE N°15 AL MASSAR

 ROUTE DE SAFI MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

TOURIBA شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي الطابق 

الثالث رقم   2 تجزئة ابواب 

االطلس اسكجور ملحاميد مراكش - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  7589

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  يوليوز  222   25

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOURIBA

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري 

االشغال  و  البناء  في  مقاولة 

املختلفة .

الطابق   : االأتماعي  املقر  عنوان 

ابواب  تجزئة  رقم   2  الثالث 

 - االطلس اسكجور ملحاميد مراكش 

42222 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة: 2.222.222 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 : سعيد  الدين  نصر  السيد 

سرهم    22 بقيمة  حصة   22.222

للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

سعيد  الدين  نصر  السيد 

تاكونيت  اكناون  قصر  عنوانه)ا( 
زاكورة 47552 زكورة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

سعيد  الدين  نصر  السيد 

تاكونيت  اكناون  قصر  عنوانه)ا( 
زاكورة 47552 زكورة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 26652 .

72 I

FIDUCIAIRE ROSE CONSEILS

 STE FIDUCIAIRE ROSE
CONSEILS

شركة املساهمة
تفويت حصص

FIDUCIAIRE ROSE CONSEILS
 N°135 BLOC D CITE LA
 RESISTANCE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC
 STE FIDUCIAIRE ROSE

CONSEILS شركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 

35  بلوك س حي املقاومة - 45222 
ورزازات املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5223

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  أكتوبر  222   26 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
املنعيم عائشة  )ة(  تفويت السيد 
2 4 حصة اأتماعية من أصل 822 
محمد ايت  )ة(  حصة لفائدة السيد 

اوسرى بتاريخ 26 أكتوبر  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بورزازات بتاريخ 27 أكتوبر 

 222 تحت رقم 554.

722I

FIDUCIAIRE ROSE CONSEILS

STE DAR DES ETOILES
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE ROSE CONSEILS
 N°135 BLOC D CITE LA
 RESISTANCE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

STE DAR DES ETOILES شركة 
ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي الكولف 

امللكي طريق سكورة - 45222 
ورزازات املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.22 5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم  أكتوبر  222   27 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

  2.222» أي من  سرهم»   439.222»

عن  سرهم»   449.222» إ 7  سرهم» 
سيون  مع  مقاصة  إأراء   : طريق 

الشركة املحدسة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات بتاريخ 27 أكتوبر 

 222 تحت رقم 985.

723I

fidusalim

DROGUERIE PLUS
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidusalim

 lot samip bd mohammed 9

 zefzaf sidi moumen ، 20400،

casablanca maroc

DROGUERIE PLUS شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي مجموعة 

التقدم مس 2ـ 7  الطابق التاني - 

22422 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

446459

 28 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم   22 9 أكتوبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DROGUERIE PLUS
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: مشت2يات  غرض الشركة بإيجاز 
الصيدليات  أميع  ومبيعات 

ومستلزمات امأهزة ؛
أميع  وتصدير  استي2اس   

الصيدليات ومستلزمات امأهزة ؛
لجميع  واملبيعات  املشت2يات   
واملسامي2  امأهزة  مستلزمات 

واالكسسوارات املختلفة.
عنوان املقر االأتماعي : مجموعة 
 - التاني  الطابق  ـ7    2 التقدم مس 

22422 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 : الرحمان  عبد  وينخي2  السيد 
سرهم    22 بقيمة  حصة    .222

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحمان  عبد  وينخي2  السيد 
 7 عمارة  اليقين  إقامة  عنوانه)ا( 
الدار   22422 مومن  سيدي   8 رقم 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الرحمان  عبد  وينخي2  السيد 
 7 عمارة  اليقين  إقامة  عنوانه)ا( 
الدار   22422 مومن  سيدي   8 رقم 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 9 22 تحت رقم 446459.

724I

FIDUCIAIRE AMER FISC

SAGHIR CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تعيين مسي2 أديد للشركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62000،
NADOR MAROC

 SAGHIR CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 
الجامعة العربية رقم 59 مكرر زايو 

62922 الناظور املغرب.
تعيين مسي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 6 33

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين  نون22  222    7 املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  أديد  مسي2 

الطالب يوسف كمسي2 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ  2 سأن22 

 222 تحت رقم 7 45.
725I

fidusalim

LUMIERE TIME MAROC
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidusalim
 lot samip bd mohammed 9

 zefzaf sidi moumen ، 20400،
casablanca maroc

LUMIERE TIME MAROC شركة 
ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي 57 شارع 

أنين تجزئة راك حي القدس - 
22422 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
44666 

 28 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم   22 9 أكتوبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. LUMIERE TIME MAROC

غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 
أميع املعدات الكهربائية ؛

املعدات  أميع  وتصدير  استي2اس 
الكهربائية.

الت2كيبات  وأعمال  لوازم 
الكهربائية.

 57  : االأتماعي  املقر  عنوان 
شارع أنين تجزئة راك حي القدس - 

22422 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 : الرحمان  عبد  وينخي2  السيد 
سرهم    22 بقيمة  حصة    .222

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحمان  عبد  وينخي2  السيد 
 7 عمارة  اليقين  إقامة  عنوانه)ا( 
الدار   22422 مومن  سيدي   8 رقم 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الرحمان  عبد  وينخي2  السيد 
 7 عمارة  اليقين  إقامة  عنوانه)ا( 
الدار   22422 مومن  سيدي   8 رقم 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 9 22 تحت رقم  44666.

726I

HACHIM

برو نيكوص امبور
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HACHIM
 HAY CHRIFA RUE 1 IMM 37 N
 70 AIN CHOK CASABLANCA،
20030، CASABLANCA MAROC

برو نيكوص امبور شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي   6 شارع 
لال الياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق الثاني الرقم 62  - - 22422 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
753248

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   26
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
برو   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

نيكوص امبور.
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخشب و تصنيعه.
عنوان املقر االأتماعي :   6 شارع 
املعاني  مصطفى  زاوية  الياقوت  لال 
 22422  -  -   62 الطابق الثاني الرقم 

الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد نعيمي صالح الدين : 222.  

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الدين  صالح  نعيمي  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة الكرم الزنقة 2الرقم 

43 22422 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الدين  صالح  نعيمي  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة الكرم الزنقة 2الرقم 

43 22422 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 799 432.

727I
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اسكو كونسيل

S.E.L.EVAL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

اسكو كونسيل
26 حي الريحان الطابق   الشقة 2 

حي الراحة. ، 22552، الدار البيضاء 
املغرب

S.E.L.EVAL شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 97  
شارع املقاومة طابق 6 - 22522 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

524259
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222     
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.S.E.L.EVAL
تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البحث في العلوم الطبيعية .
  97  : االأتماعي  املقر  عنوان 
 22522  -  6 طابق  املقاومة  شارع 

الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 722  : بدوسح  سكينة  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
 282  : بشار  عبدالعظيم  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سكينة بدوسح عنوانه)ا( 
زنقة إبراهيم الروساني رقم 35 شقة  

22322 املحمدية املغرب.
بشار  عبدالعظيم  السيد 
بن  عبدالحميد  شارع   32 عنوانه)ا( 

بديس 22452 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة سكينة بدوسح عنوانه)ا( 
زنقة إبراهيم الروساني رقم 35 شقة  

22322 املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم -.
728I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

علف سمنالي
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
علف سمنا ي شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي : 

العجاأرة موالي يعقوب فاس - 
322222 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.62383
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
23 سأن22  222 تقرر حل  املؤرخ في 
علف سمنا ي شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  سرهم    22.222 رأسمالها 
موالي  العجاأرة  اإلأتماعي  مقرها 
يعقوب فاس - 322222 فاس املغرب 

نتيجة لقفل النهائي للشركة.
و عين:

و  سمنا ي  املالك  عبد  السيد)ة( 
موالي  املركز  العجاأرة  عنوانه)ا( 
املغرب  فاس   32222 فاس  يعقوب 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
بتاريخ 23 سأن22  222 وفي العجاأرة 
فاس   32222  - موالي يعقوب فاس 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم /5526 222.
729I

FIGENOR

 IMPORT EXPORT WARCH
.CITY-SARL, A.U

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN  85

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

IMPORT EXPORT WARCH CITY-
SARL, A.U. شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االأتماعي شارع 8 
مستعرض حي املسجد بني انصار - 

62252 الناظور املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 9979

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 29 نون22  222 تمت إضافة 
إ 7 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :
و  االلكت2ونية  االأهزة  استي2اس 

املنزلية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 23 سأن22 

 222 تحت رقم 4539.
7 2I

farvision

EXIT COM
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

farvision
 casablanca casablanca، 20450،

casablanca maroc
EXIT COM شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي إقامة 
السالم شارع إبن تاشفين عمارة 24 
مجموعة 5 شقة 22 - 22322 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23  57

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل  نون22  222   22 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
مبلغ   EXIT COM الوحيد  الشريك 
وعنوان  سرهم    22.222 رأسمالها 
مقرها اإلأتماعي إقامة السالم شارع 
 5 مجموعة   24 عمارة  تاشفين  إبن 
البيضاء  الدار   22322  -  22 شقة 
أي  مزاولة  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

نشاط.
إقامة  ب  التصفية  مقر  حدس  و 
 24 السالم شارع إبن تاشفين عمارة 
22322 الدار   - 22 5 شقة  مجموعة 

البيضاء املغرب. 
و عين:

و  الخبيزي  ابن  سلوى  السيد)ة( 
إبن  شارع  السالم  إقامة  عنوانه)ا( 
شقة   5 مجموعة   24 تاشفين عمارة 
املغرب  البيضاء  الدار   22322  22

كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 9 424.

7  I

QUALICIA CONSULTING

GECILONDRES SARL AU
إعالن متعدس القرارات

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC
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GECILONDRES SARL AU «شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة»

وعنوان مقرها االأتماعي: الطابق 

الثالت مشروع مساحة رحاب 

فاس عمارة س رقم 35 شارع عالل 

بن عبد هللا فاس. - 32222 فاس 

املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.48359

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23 نون22  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 

قدره  بمبلغ  الشركة  راسمال  رفع 

  22.222 من  اي  سرهم   622.222

سرهم ا 7 722.222 سرهم. 

قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 

مكتب  من  الشركة  نشاط  تغيي2 

اعمال   ، الهندسية  االستشارات 

ا 7  البناء.  من  نوع  اي  في  مختلفة 

في  االستشارات  و  الدراسات  مكتب 

اعمال مختلفة في   ، مجال الهندسة 

اي نوع من البناء.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص عل7 مايلي: 

قدره  بمبلغ  الشركة  راسمال  رفع 

  22.222 من  اي  سرهم   622.222

سرهم ا 7 722.222 سرهم. 

بند رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 

مكتب  من  الشركة  نشاط  تغيي2 

اعمال   ، الهندسية  االستشارات 

ا 7  البناء.  من  نوع  اي  في  مختلفة 

في  االستشارات  و  الدراسات  مكتب 

اعمال مختلفة في   ، مجال الهندسة 

اي نوع من البناء.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 5535.

7 2I

املستامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

ZAINEB INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

املستامنة الشرقية لتقنيات 
املحاسبة

شارع محمد عبده اقامة حمزة رقم 
8  مكرر الطابق الثاني رقم 7 ، 

62222، وأدة املغرب
ZAINEB INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 

أمال الدين االفغانيالطابق االول 
رقم 4 وأدة - 62222 وأدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38469

  2 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  يونيو  222 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZAINEB INVEST
كراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
أو  اململوكة  العقارات  استغالل 

املؤأرة
-منعش عقاري.

شارع   : االأتماعي  املقر  عنوان 
االول  االفغانيالطابق  الدين  أمال 
رقم 4 وأدة - 62222 وأدة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 322.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد ابراهيم بوبشر : تراث منهي 
بقيمة 52.222  سرهم.

تراث منهي   : السيدة زينب بوبشر 
بقيمة 52.222  سرهم.

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوبشر  ابراهيم  السيد 
شارع محمد الخامس حي موريطانيا 

تجزئة بوبشر رقم 93  62222 وأدة 
املغرب.

عنوانه)ا(  بوبشر  زينب  السيدة 
شارع محمد الخامس حي موريطانيا 
تجزئة بوبشر رقم 93  62222 وأدة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  بوبشر  زينب  السيدة 
شارع محمد الخامس حي موريطانيا 
تجزئة بوبشر رقم 93  62222 وأدة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   26 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

 222 تحت رقم 48 4.
7 3I

FIDUCIAIRE ROSE CONSEILS

STE AUTO ECOLE TEKA
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ROSE CONSEILS
 N°135 BLOC D CITE LA
 RESISTANCE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

STE AUTO ECOLE TEKA شركة 
ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 444 
حي املسي2ة الطابق االول الشقة   - 

45222 ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  773
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   28
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AUTO ECOLE TEKA
مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتعليم السياقة.
عنوان املقر االأتماعي : رقم 444 

 - حي املسي2ة الطابق االول الشقة   
45222 ورزازات املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

 522  : السيد كما ي عبد الصمد 
حصة بقيمة 52.222 سرهم للحصة .
 522  : اكرام  الوزاني  السيدة 
حصة بقيمة 52.222 سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الصمد  عبد  كما ي  السيد 
رقم  74   الوحدة  حي  عنوانه)ا( 

45222 ورزازات املغرب.
عنوانه)ا(  اكرام  الوزاني  السيدة 
 45222  88 رقم  ساوس  سيدي  حي 

ورزازات املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الصمد  عبد  كما ي  السيد 
رقم  74   الوحدة  حي  عنوانه)ا( 

45222 ورزازات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات بتاريخ 27 سأن22 

 222 تحت رقم 255 .

7 4I

BOURA CONSEILS

أسمينا كاش
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

BOURA CONSEILS
 RUE ALEXANDRIE 6 IMMB

 RAZALI APPT N° 3 VN MEKNES
، 50000، MEKNES MAROC

أسمينا كاش شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي محل رقم 
2 املنزل رقم 293 تجزئة املنزه 3 
بوفكران - 52322 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

54823



25061 الجريدة الرسميةعدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) 

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداس  تم  نون22  222   23

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : أسمينا 

كاش.

مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحويل امموال.

محل   : االأتماعي  املقر  عنوان 

 3 293 تجزئة املنزه  2 املنزل رقم  رقم 

بوفكران - 52322 مكناس املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيدة أمينة بوسراع : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

السيدة أسماء اوخي2 : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوسراع  أمينة  السيدة 

ايت ح�سي وعلي بوبال ايت بورزوين 

الحاأب 222 5 الحاأب املغرب.

عنوانه)ا(  اوخي2  أسماء  السيدة 

بوفكران    263 رقم   3 املنزه  تجزئة 

مكناس 52322 بوفكران املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  بوسراع  أمينة  السيدة 

ايت ح�سي وعلي بوبال ايت بورزوين 

الحاأب 222 5 الحاأب املغرب

عنوانه)ا(  اوخي2  أسماء  السيدة 

بوفكران    263 رقم   3 املنزه  تجزئة 

مكناس 52322 بوفكران املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   29 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم  3 5.

7 5I

RIBATEJO

RIBATEJO
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIBATEJO
3  زنقة احمد املجاطي اقامة 

االلب طابق   رقم 8 املعاريف الدار 
البيضاء، 22372، الدار البيضاء 

املغرب
RIBATEJO شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي 3  زنقة 
احمد املجاطي اقامة االلب طابق 
  رقم 8 املعاريف - 22372 ٍٍِالدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   24
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RIBATEJO
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سات امشغال املتعدسة.
زنقة    3  : عنوان املقر االأتماعي 
طابق  االلب  اقامة  املجاطي  احمد 
ٍٍِالدار   22372  - املعاريف   8 رقم    

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : السيد مصطفى كنبي2ي 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفى كنبي2ي عنوانه)ا( 

تجزئة الفرج رقم 97 سيدي معروف 

22282 ٍٍِالدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مصطفى كنبي2ي عنوانه)ا( 

تجزئة الفرج رقم 97 سيدي معروف 

22282 ٍٍِالدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823343.

7 6I

SAGASUD

ABOU JAD FISH
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD

شارع االمي2 موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

ABOU JAD FISH شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 

تجزئة الوحدة املجموعة ه رقم 424 

- 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

39263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  سأن22  222   22

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ABOU : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.JAD FISH

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السمك بالجملة و التقسيط املالحة و 
الصيد البحري كل ما يتعلق باملالحة 

سواء تجميد أو تعليب أو غي2ها.
شارع   : االأتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة الوحدة املجموعة ه رقم 424 

- 72222 العيون املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد عالم رشيد : 222.  حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
  22.222  : رشيد  عالم  السيد 

بقيمة 22  سرهم.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رشيد  عالم  السيد 
الزمامرة  الغناسرة  بوزيان  اوالس  سوار 

24222 الزمامرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  رشيد  عالم  السيد 
الزمامرة  الغناسرة  بوزيان  اوالس  سوار 

24222 الزمامرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   22 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

 222 تحت رقم 3732.

7 7I

FIDU AHLAM

PHONETRA
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU AHLAM
 452LOT SALAM 1 HAY

 DAKHLA BOUJNIBA
 KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

PHONETRA شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 474 شارع 
محمد الخامس الطاشرون بوأنيبة 

خريبكة - 25222 خريبكة املغرب



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222)الجريدة الرسمية   25062

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7395

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   32
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PHONETRA
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
اأتماعي  تفوض+حدث  عمليات 

ثقافي+االعمال املختلفة.
عنوان املقر االأتماعي : 474 شارع 
محمد الخامس الطاشرون بوأنيبة 

خريبكة - 25222 خريبكة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : السيد يوسف بندوزان 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
  222  : بندوزان  يوسف  السيد 

بقيمة 22  سرهم.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف بندوزان عنوانه)ا( 
السالم  حي  السالم    تجزئة   459
خريبكة   25222 خريبكة  بوأنيبة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد يوسف بندوزان عنوانه)ا( 
السالم  حي  السالم    تجزئة   459
خريبكة   25222 خريبكة  بوأنيبة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
27 سأن22  االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

 222 تحت رقم 588.

7 8I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

 STE OJEDA GROUPE BTP
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING
TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،
72222، السمارة املغرب

 STE OJEDA GROUPE BTP SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزئة 
السالم  2 بلوك جي رقم مكرر 

السمارة - 72222 السمارة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2523
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   24
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OJEDA GROUPE BTP SARL
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تهيئة  مختلفة،  واشغال  البناء 

واصالح املساحات الخضراء..
تجزئة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
مكرر  رقم  جي  بلوك  السالم  2 

السمارة - 72222 السمارة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 522  : القا�سي  خطري  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
 522  : العمري  محمد  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد خطري القا�سي عنوانه)ا( 
 25 رقم  اوه  بلوك   23 السالم  حي 

السمارة 72222 السمارة املغرب.

عنوانه)ا(  العمري  محمد  السيد 
 26 رقم  اي  بلوك  السالم  2  حي 

السمارة 72222 السمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد خطري القا�سي عنوانه)ا( 
 25 رقم  اوه  بلوك   23 السالم  حي 

السمارة 72222 السمارة املغرب
عنوانه)ا(  العمري  محمد  السيد 
 26 رقم  اي  بلوك  السالم  2  حي 

السمارة 72222 السمارة السمارة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمارة بتاريخ 27 سأن22 

 222 تحت رقم 259/2021.
7 9I

إئتمانية مشاط

وهدي فرير
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

إئتمانية مشاط
رقم 25 زنقة معركة بدر حي التقدم ، 

5222 ، الخميسات املغرب
وهدي فرير شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 42 

شارع إبن سينا حي التقدم - 5222  
الخميسات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29429

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   29
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
وهدي   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

فرير.
مستغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقهى.
 42 رقم   : عنوان املقر االأتماعي 
  5222 شارع إبن سينا حي التقدم - 

الخميسات املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 622  : نبيلة  التسغيتي  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

السيد وهدي عبد الرحمن : 22  

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

السيد وهدي املهدي : 22  حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

السيد وهدي حسن : 22  حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

  22  : ابتسام  وهدي  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة التسغيتي نبيلة عنوانه)ا( 

شارع الناضور رقم 25 التوتة 93222 

تطوان املغرب.

الرحمن  عبد  وهدي  السيد 
عنوانه)ا( رقم 42 شارع إبن سينا حي 

التقدم 5222  الخميسات املغرب.

عنوانه)ا(  املهدي  وهدي  السيد 
شارع إبن سينا حي التقدم   42 رقم 

5222  الخميسات املغرب.

عنوانه)ا(  حسن  وهدي  السيد 
شارع إبن سينا حي التقدم   42 رقم 

5222  الخميسات املغرب.

السيدة وهدي ابتسام عنوانه)ا( 
االقامات  تجزئة  ق  عمارة   4 رقم 

تمارة    2222 سهب الذهب  الزرقاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الرحمن  عبد  وهدي  السيد 
عنوانه)ا( رقم 42 شارع إبن سينا حي 

التقدم 5222  الخميسات املغرب

عنوانه)ا(  حسن  وهدي  السيد 
شارع إبن سينا حي التقدم   42 رقم 

5222  الخميسات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  2  بالخميسات  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 352 .

722I



25063 الجريدة الرسميةعدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) 

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE FREE MAN SECURITE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING
TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،
72222، السمارة املغرب

 STE FREE MAN SECURITE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي حي االراك 

22  السكن رقم 97 السمارة - 
72222 السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2463

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   26
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FREE MAN SECURITE
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحراسة واملراقبة.
عنوان املقر االأتماعي : حي االراك 
 - السمارة   97 رقم  السكن    22

72222 السمارة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : حنيني  الحفظ  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حنيني  الحفظ  السيد 
السمارة   28 الرقم  الكتبية  زنقة 

72222 السمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  حنيني  الحفظ  السيد 
السمارة   28 الرقم  الكتبية  زنقة 

72222 السمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   23 االبتدائية بالسمارة بتاريخ 

 222 تحت رقم 217/2021.

72 I

TAWAF ABDALLAH

CHABHOME
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

TAWAF ABDALLAH
 GH5 IMM 29 APP 3 RESIDENCE

 ARREDA OULFA ، 20240،
CASABLANCA MAROC

CHABHOME شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 2  زنقة 
الشرارسة الطابق السفلي سرب لوبيال 

بوركون - 22242 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524923

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   22
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHABHOME
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
زنقة    2  : عنوان املقر االأتماعي 
الشرارسة الطابق السفلي سرب لوبيال 
الدارالبيضاء   22242  - بوركون 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 822  : شروق  فتيحة  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

السيد اسامة ش22ي : 222 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة فتيحة شروق عنوانه)ا( 
عين   76 رقم  زنقة  2   2 حي اإلذاعة 

الشق 22242 الدارالبيضاء املغرب.

السيد اسامة ش22ي عنوانه)ا( حي 
اإلذاعة 2 زنقة  2 رقم 76 عين الشق 

22242 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة فتيحة شروق عنوانه)ا( 
عين   76 رقم  زنقة  2   2 حي اإلذاعة 

الشق 22242 الدارالبيضاء املغرب

السيد اسامة ش22ي عنوانه)ا( حي 
اإلذاعة 2 زنقة  2 رقم 76 عين الشق 

22242 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم  82337.

722I

TAWAF ABDALLAH

EZIPRO
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TAWAF ABDALLAH

 GH5 IMM 29 APP 3 RESIDENCE

 ARREDA OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

EZIPRO شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 2  زنقة 

الشرارسة الطابق السفلي سرب لوبيال 

بوركون - 22242 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

524869

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    9

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EZIPRO

إلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري..
زنقة    2  : عنوان املقر االأتماعي 

الشرارسة الطابق السفلي سرب لوبيال 

الدارالبيضاء   22242  - بوركون 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد عبد العزيز الزوبي2 : 222.  

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الزوبي2  العزيز  عبد  السيد 
التيسي2  تجزئة   2 رقم  عنوانه)ا( 

الجديدة   24222 امول  الطابق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الزوبي2  العزيز  عبد  السيد 
التيسي2  تجزئة   2 رقم  عنوانه)ا( 

الجديدة   24222 امول  الطابق 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823366.

723I



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222)الجريدة الرسمية   25064

ACCURCONSULTING

STE RIMAZINE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

ACCURCONSULTING
 IMM1 APPT 5 3EME ETAGE

 COMPLEXE FIRDAOUS
 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA املغرب
STE RIMAZINE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
 I 310 وعنوان مقرها اإلأتماعي

ياسمين 2 خريبكة - 25222 خريبكة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
742 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    7
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. RIMAZINE SARL
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
 I 3 2  : االأتماعي  املقر  عنوان 
ياسمين 2 خريبكة - 25222 خريبكة 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 522.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 2.522  : بلبصي2  مراس  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
 2.522  : الفقيقي  حسن  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بلبصي2  مراس  السيد 
للتنشيف  الجديدة  البنايات   2 7

25222 خريبكة املغرب.

السيد حسن الفقيقي عنوانه)ا( 
للتنشيف  الجديدة  البنايات   262
خريبكة  الفقيقي  حسن  ف  ش  م 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  بلبصي2  مراس  السيد 
للتنشيف  الجديدة  البنايات   2 7

25222 خريبكة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
27 سأن22  االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

 222 تحت رقم  59.
724I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة سرعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

شركة فيكسيون ترونسبور 
ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة سرعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة ساسس 
الطابق االول ورزازات، 45222، 

ورزازات املغرب
شركة فيكسيون ترونسبور ش.م.م 

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم54 
زنقة الحنصا ي حي 22 غشت - 

52422 الريش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2959
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  غشت  222    2
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

فيكسيون ترونسبور ش.م.م.
*نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االمتعة الغي2 مصحوبة 
*نقل البضائع لصالح الغي2 .

رقم54   : االأتماعي  املقر  عنوان 
 - غشت   22 حي  الحنصا ي  زنقة 

52422 الريش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 42  : حفيظ  لعزافي2  بو  السيد 

حصة بقيمة 222.  سرهم للحصة .
 32  : اسريس  لعزافي2  بو  السيد 

حصة بقيمة 222.  سرهم للحصة .
 32  : حيزوني  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 222.  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بو لعزافي2 حفيظ عنوانه)ا( 
رقم54 زنقة الحنصا ي حي 22 غشت 

52422 الريش املغرب.
السيد بو لعزافي2 اسريس عنوانه)ا( 
رقم54 زنقة الحنصا ي حي 22 غشت 

52422 الريش املغرب.
حيزوني  مصطفى  السيد 
 52422 وسعدن  قصر  عنوانه)ا( 

الريش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد بو لعزافي2 اسريس عنوانه)ا( 
رقم54 زنقة الحنصا ي حي 22 غشت 

52422 الريش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
27 أكتوبر  االبتدائية بميدلت بتاريخ 

 222 تحت رقم 292.

725I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

M.R IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt

N°2 ، 60000، OUJDA MAROC
 M.R IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي طريق 
الجزائر تجزئة نماء الشرق الرقم 24 

- 62222 وأدة اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38475
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    2
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 M.R  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMPORT EXPORT
تاأر   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

استي2اس وتصدير
تاأر استي2اس لجميع املحركات   *
للسيارات  املستعملة  أو  الجديدة 

وكذلك تسويقها في املغرب
* تاأر استي2اس قطع غيار أديدة 
في  تسويقها  وكذلك  مستعملة  أو 

املغرب
طريق   : االأتماعي  املقر  عنوان 
 24 الجزائر تجزئة نماء الشرق الرقم 

- 62222 وأدة اململكة املغربية.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد املصطفى بنسعيدي : 522 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيد رضوان أزهف : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيد املصطفى بنسعيدي : 522 

بقيمة 52.222 سرهم.
السيد رضوان أزهف : 522 بقيمة 

52.222 سرهم.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بنسعيدي  املصطفى  السيد 
نماء  تجزئة  الحسني  حي  عنوانه)ا( 
الشرق رقم 24 62222 وأدة اململكة 

املغربية.
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عنوانه)ا(  أزهف  رضوان  السيد 
عين   22 النصر  حي    95 رقم 

وأدة   62222 الحاأب  تاوأدات 

اململكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

بنسعيدي  املصطفى  السيد 

نماء  تجزئة  الحسني  حي  عنوانه)ا( 

الشرق رقم 24 62222 وأدة اململكة 

املغربية

عنوانه)ا(  أزهف  رضوان  السيد 
عين   22 النصر  حي    95 رقم 

وأدة   62222 الحاأب  تاوأدات 

اململكة املغربية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   26 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

 222 تحت رقم 56 4.

726I

SYNA NÉGOCE

SYNA NÉGOCE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SYNA NÉGOCE

اقامة العزيزية شارع اململكة العربية 

السعوسية الطابق الثالث رقم 22 

طنجة ، 92222، طنجة املغرب

SYNA NÉGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي اقامة 

العزيزية شارع اململكة العربية 

السعوسية الطابق الثالث رقم 22 

طنجة - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    2

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SYNA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.NÉGOCE

االستي2اس   : غرض الشركة بإيجاز 

والتصدير والتجارة.

اقامة   : االأتماعي  املقر  عنوان 

العربية  اململكة  شارع  العزيزية 

 22 رقم  الثالث  الطابق  السعوسية 

طنجة - 92222 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : البياض  نجوى  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة نجوى البياض عنوانه)ا( 

مجمع سيار طنجة املجموعة 5 مبنى 9 
رقم 8  92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة نجوى البياض عنوانه)ا( 

مجمع سيار طنجة املجموعة 5 مبنى 9 
رقم 8  92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   32 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 248435.

727I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

STANDARD WORKS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR

sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5

 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt

N°2 ، 60000، OUJDA MAROC

STANDARD WORKS شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي : 5 شارع 
عالل بن عبد هللا و زنقة غاندي 
الطابق امول الرقم 2 - وأدة - 
62222 وأدة اململكة املغربية.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3 749
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون22  222    2 املؤرخ في 
شركة ذات   STANDARD WORKS
رأسمالها  مبلغ  املحدوسة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  سرهم    22.222
5 شارع عالل بن عبد هللا  اإلأتماعي 
الرقم  امول  الطابق  غاندي  زنقة  و 
اململكة  وأدة   62222  - وأدة   -  2
نشاط  أي  تنجز  للم  نتيجة  املغربية 

تجاري.
و عين:

زريق  أمين  محمد  السيد)ة( 
يوسف  موالي  شارع  عنوانه)ا(  و 
شقة رقم   4 إقامة اليعقوبي الطابق 
املغربية  اململكة  وأدة   62222  9

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
شارع   5 وفي  نون22  222    2 بتاريخ 
غاندي  زنقة  و  هللا  عبد  بن  عالل 
 - وأدة   -  2 الرقم  امول  الطابق 

62222 وأدة اململكة املغربية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   26 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

 222 تحت رقم 54 4.

728I

DEFI CONSEILS STRATEGIE SARL

GREENOP
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 DEFI CONSEILS STRATEGIE
SARL

رقم 6، الشقة 4، الطابق الثاني، 
زنقة الجزائر، املدينة الجديدة، ، 

32222، فاس املغرب
GREENOP شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 

25 /24  تجزئة العن22ة طريق عين 

السمن - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7252 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداس  تم  نون22  222    7

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GREENOP

غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

امشغال املختلفة و البناء.

رقم   : االأتماعي  املقر  عنوان 

تجزئة العن22ة طريق عين   105/104

السمن - 32222 فاس املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : الخضر  فؤاس  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد فؤاس الخضر عنوانه)ا( رقم 

تجزئة العن22ة طريق عين   105/104

السمن 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد فؤاس الخضر عنوانه)ا( رقم 

تجزئة العن22ة طريق عين   105/104

السمن 32222 فاس املغرب

تم اإليداع القانوني ب- بتاريخ 26 

سأن22  222 تحت رقم 5522.

729I
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GADMAX

GADMAX
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

GADMAX
شارع عبد املومن  3  الطابق الرابع 

رقم 7  البيضاء ، 22222، الدار 
البيضاء املغرب

GADMAX شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع عبد 
املومن  3  الطابق الرابع رقم 7  
البيضاء - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 634  

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت  نون22  222   32 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
تفويت السيد )ة( فيصل مشيش 
من  اأتماعية  حصة    22 العلمي 
السيد  لفائدة  حصة    22 أصل 
نون22   32 عبد اإلله زمزم بتاريخ  )ة( 

.222 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823522.
732I

GADMAX

GADMAX
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 أديد للشركة

GADMAX
شارع عبد املومن  3  الطابق الرابع 

رقم 7  البيضاء ، 22222، الدار 
البيضاء املغرب

GADMAX شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع عبد 
املومن  3  الطابق الرابع رقم 7  
البيضاء - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

تعيين مسي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 634  

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيين  نون22  222   32 املؤرخ في 

زمزم  مسي2 أديد للشركة السيد)ة( 

عبد اإلله كمسي2 وحيد

تبعا إلقالة مسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823522.

73 I

SOUHAL CONSULTING

FAYHZ MODERNE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

FAYHZ MODERNE شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي كراج 

الطابق السفلي رقم 367 تجزئة 

النهضة املحاميد - 42222 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.56987

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  نون22  222  في     املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

الرحمان  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

اأتماعية  حصة    22 ابراهيم  ايت 

حصة لفائدة السيد   752 من أصل 

  2 بتاريخ  ابراهيم  ايت  فاطمة  )ة( 

نون22  222.

الرحمان  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

اأتماعية  حصة   522 ابراهيم  ايت 

حصة لفائدة السيد   752 من أصل 

  2 بتاريخ  ابراهيم  ايت  هشام  )ة( 

نون22  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن22   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32349 .

732I

ELBAHJA ART

ELBAHJA ART
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

ELBAHJA ART
99 مكرر الحي الصناعي ، 85222، 

تيزنيت املغرب
ELBAHJA ART شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي 99 مكرر 

الحي الصناعي - 85222 تيزنيت 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   29
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELBAHJA ART
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مجال  في  تعمل   ELBAHJA ART
الخشب  عل7  النقش  النجارة, 
في  تعمل  كما   CNC الة  بواسطة 
مجال النقش عل7 اللوحات االشهارية 

..CNC بواسطة الة
عنوان املقر االأتماعي : 99 مكرر 
تيزنيت   85222  - الصناعي  الحي 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : البهجا  رضوان  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  البهجا  رضوان  السيد 

 85222 الصناعي  الحي  مكرر   99

تيزنيت املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  البهجا  رضوان  السيد 

 85222 الصناعي  الحي  مكرر   99

تيزنيت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   27 االبتدائية بتيزنيت بتاريخ 

 222 تحت رقم 857.

733I

FIDUS FETHI

B-D-A CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUS FETHI

 RUE BIR ANZARANE HAY 79

 HASSANI N4 2EME ETAGE

 BERKANE ، 63300، BERKANE

maroc

B-D-A CONSTRUCTION شركة 

ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي زنقة 356 

بحي العيون راس فوغال رقم  5 

بركان - 63322 تاوريرت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

8 85

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   23

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 B-D-A : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. CONSTRUCTION

- استي2اس   : غرض الشركة بإيجاز 

الصناعية  املعدات  أميع  وتصدير 

والزراعية.

املتخصصة  البناء  أعمال   -

امخرى.

- تجارة.
عنوان املقر االأتماعي : زنقة 356 

رقم  5  فوغال  راس  العيون  بحي 

بركان - 63322 تاوريرت املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد اشرف بوسينة : 22  حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوسينة  اشرف  السيد 
45  زنقة موالي بوسلهام حي التقدم 

تاوريرت 63322 تاوريرت املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  بوسينة  اشرف  السيد 
45  زنقة موالي بوسلهام حي التقدم 

تاوريرت 63322 تاوريرت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   26 بتاريخ  ب22كان  االبتدائية 

 222 تحت رقم 704/2021.

734I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية 

الحمراء

DOHA.S
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

العيون الساقية الحمراء

صندوق ال22يد 2266 ، 72222، 

العيون املغرب

DOHA.S شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي حي موالي 
رشيد زنقة  2 رقم 2  العيون - 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39277
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   22
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DOHA.S
غرض الشركة بإيجاز : 

الصيدلة.
 التجارة الداخلية.

املستحضرات  في  التجارة 
الصيدالنية.

ومستحضرات  العطور  بيع   
التجميل بالجملة

خدمات وأعمال متنوعة.
لالستي2اس  العامة  التجارة 

والتصدير..
عنوان املقر االأتماعي : حي موالي 
 - العيون    2 رقم  زنقة  2  رشيد 

72222 العيون املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
522 حصة   : السيد محمد محب 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيدة مريم فضيلي : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محب  محمد  السيد 
 22 زنقة النجوس رقم    حي الوحدة 

العيون 72222 العيون املغرب.
عنوانه)ا(  فضيلي  مريم  السيدة 
 22 رقم  لحم  بيت  زنقة  الفتح  حي 

العيون 72222 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  محب  محمد  السيد 

 22 زنقة النجوس رقم    حي الوحدة 

العيون 72222 العيون املغرب

عنوانه)ا(  فضيلي  مريم  السيدة 

 22 رقم  لحم  بيت  زنقة  الفتح  حي 

العيون 72222 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   29 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

 222 تحت رقم 3620/2021.

735I

ASMAA MEDIA GROUP

 NOUR IMMOBILIERE

GUESSOUSS
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

22 ال22نو�سي البيضاء، 22222، 

البيضاء املغرب

 NOUR IMMOBILIERE

GUESSOUSS شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 6 زنقة 

عمر أديدي كبيبات - 2222  

الرباط املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 53423

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم  يونيو  222   28 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  سرهم»   2.522.222»

 2.622.222» إ 7  سرهم»    22.222»

سرهم» عن طريق : -.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم 22282 .

736I

اءتمانية عبد الرحيم

CHADIB 2
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

قفل التصفية

اءتمانية عبد الرحيم
زنقة أبو العالء املعري حي الوحدة 
رقم 9 ، 5222 ، الخميسات املغرب
CHADIB 2 شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي : تجزئة 

أنان زمور الرقم  77  الخميسات 
- 5222  الخميسات املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.29373
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون22  222   24 املؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة   CHADIB 2
  2.222 رأسمالها  مبلغ  املحدوسة 
اإلأتماعي  مقرها  وعنوان  سرهم 
الرقم  77   زمور  أنان  تجزئة 
الخميسات    5222  - الخميسات 
تحقق  لم  اللشركة  نتيجة  املغرب 

هدفها الذي أنشأت من أأله.
و عين:

و  عماس  أخنوس  السيد)ة( 
عنوانه)ا( الرقم 86  تجزئة الياسمين 
الخميسات    5222 الخميسات   4

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
تجزئة  وفي  نون22  222   24 بتاريخ 
الخميسات  أنان زمور الرقم  77  

- 5222  الخميسات املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالخميسات  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 362 .
737I

ASMAA MEDIA GROUP

TAWJIH TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

22 ال22نو�سي البيضاء، 22222، 
البيضاء املغرب
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TAWJIH TRADING شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي 96 شارع 
انفا الطابق 9 شقة  9 اقامة ربيع 
انفا - 22222 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.467293
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
32 غشت  222 تقرر حل  املؤرخ في 
املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ رأسمالها   TAWJIH TRADING
مقرها  وعنوان  سرهم    22.222,22
 9 الطابق  انفا  شارع   96 اإلأتماعي 
 22222  - انفا  اقامة ربيع  شقة  9 
الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

الشتغال.
و حدس مقر التصفية ب 96 شارع 
اقامة ربيع  شقة  9   9 انفا الطابق 

انفا - 22222 الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

و  فريدي  الغاني  عبد  السيد)ة( 
رقم  57  اقامة زهراء  2  عنوانه)ا( 
برشيد املغرب   22222 حد السوالم 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823396.
738I

CABINET LGHALI AMINE

PLEXITALIA
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET LGHALI AMINE
 DERB ELMANJRA RUE 72

 N°14 CASABLANCA ، 20500،
CASABLANCA MAROC

PLEXITALIA شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 5 زنقة 

سيكسموس الطابق   الشقة 2 - 

22522 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

524873

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداس القانون  سأن22  222   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PLEXITALIA

غرض الشركة بإيجاز : التجارة.

زنقة   5  : االأتماعي  املقر  عنوان 

 -  2 الشقة  الطابق    سيكسموس 

22522 الدارالبيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : لعروس  محمد  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لعروس  محمد  السيد 

االلفة  شارع واس تانسيفت رقم  45 

22222 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  لعروس  محمد  السيد 

االلفة  شارع واس تانسيفت رقم  45 

22222 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم  82337.

739I

INQURE HEALTH MOROCCO

 INQURE HEALTH
MOROCCO

إعالن متعدس القرارات

INQURE HEALTH MOROCCO
35 شارع سعد ابن ابي وقاص 

الطابق 4 رقم 2 ، الدار البيضاء ، 
22222، الدار البيضاء املغرب

 INQURE HEALTH MOROCCO
«شركة ذات املسؤولية املحدوسة»

وعنوان مقرها االأتماعي: اإلأتماعي 
82 شارع موالي سليمان الطابق 

2 مكتب رقم 2 عين السبع الدار 
البيضاء - 22592 الدار البيضاء 

املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4 3623

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في  2 نون22  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل7  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع  مايلي: 
من  أي  سرهم»    .222.222» قدره 
«222.222.  سرهم» إ 7 «2.222.222 
حصص  تقديم   : طريق  عن  سرهم» 

نقدية أو عينية
عل7  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
راأبال  السيدة  تعييين  مايلي: 
السفر  لجواز  الحاملة  سيندهيا 
بتاريخ  املزساسة   Z3288222 رقم 
ب القاطنة  بالهند   15/03/1976
سيك48-  بارك فيو سيتي     B-802
أورأاون  2222   سوهنا  شارع 

هاريانا الهند كمسي2ة تالتة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص عل7 مايلي: 

املساهمات
بند رقم 8: الذي ينص عل7 مايلي: 

رأس املال االأتماعي - امأزاء
عل7  ينص  الذي   : 7 رقم  بند 

مايلي: صالحيات املديرين
عل7  ينص  الذي   :22 رقم  بند 

مايلي: املدة - إنهاء الوظائف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 822928.

742I

EXACO

AGENCEMENT DU CENTRE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

EXACO
6 ، زنقة عائشة أم املؤمنين شارع 

موالي الحسن االول، 22222، الدار 
البيضاء املغرب

 AGENCEMENT DU CENTRE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي 68، زاوية 
شارع    يناير و مصطفى املعاني، - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4552 5

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت  نون22  222    9 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
زكرياء  أحمد  )ة(  السيد  تفويت 
من  اأتماعية  حصة    22 حسن 
)ة(  حصة لفائدة السيد    22 أصل 
قرطوط ميلوس بتاريخ 9  نون22  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 822695.

74 I

SOUHAL CONSULTING

HOMES CAPITAL INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

homes capital invest شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة
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وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 26 
شارع موالي عبد هللا اقامة انس 

ماأوريل الطابق الثاني الشقة رقم 
3  - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
62329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم   22 4 أبريل     
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 homes : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.capital invest
غرض الشركة بإيجاز : - االنعاش 

العقاري
- البناء و اشغال مختلفة.

 26 رقم   : عنوان املقر االأتماعي 
انس  اقامة  هللا  عبد  موالي  شارع 
ماأوريل الطابق الثاني الشقة رقم 

3  - 42222 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد خالد الشباني : 652 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
 352  : الشباني  محمد  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الشباني  خالد  السيد 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
السيد محمد الشباني عنوانه)ا( 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  الشباني  خالد  السيد 

مراكش 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

4 22 تحت رقم  6722.
742I

RIAD CONSULTANT

S.RAZH SARL شركة
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

شركة S.RAZH SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدوسة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي 37 اقامة 
ايكوز واس زم - 25352 واس زم املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  23
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22 سأن22  222 تقرر حل  املؤرخ في 
املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 
شركة S.RAZH SARL مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنوان  سرهم    22.222
زم  واس  ايكوز  اقامة   37 اإلأتماعي 
 : واس زم املغرب نتيجة ل   25352  -

توقف نهائي لنشاط الشركة.
و حدس مقر التصفية ب 37 اقامة 
ايكوز واس زم - 25352 واس زم املغرب. 

و عين:
و  عماأو  رشيد  السيد)ة( 
الزيدانية  القريعة  حي  عنوانه)ا( 
)ة(  كمصفي  املغرب  واسزم   25352

للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بواسي زم بتاريخ 23 سأن22 

 222 تحت رقم 222/2021.
743I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

LAIN BLALIA LITASNIE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تحويل املقر االأتماعي للشركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27

 APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT

، 26000، SETTAT MAROC

LAIN BLALIA LITASNIE شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 

الحسن الثاني اقامة االمل 2 الطابق 

السفلي مكتب رقم   - 26222 

سطات املغرب.

تحويل املقر االأتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.525259

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 22 شتن22  222 تم تحويل 

من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 

االمل  اقامة  الثاني  الحسن  «شارع 

 - رقم    مكتب  السفلي  الطابق   2

«شارع  إ 7  املغرب»  سطات   26222

عبد  اقامة  املطلب  عبد  ابن  حمزة 
 -  6 الطابق    2 رقم   2 املومن عمارة 

22222 الدار البيضاء املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 2432 .

744I

M.A.I GROUPE SERVICE

R.Z GOLDEN TRANS
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 أديد للشركة

M.A.I GROUPE SERVICE

 LOTISSEMENT SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA MAROC

R.Z GOLDEN TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي  3 شارع 

مارتي2 عبد السالم بن محمد اقامة 
رياض الزيتون مكتب رقم 2 - 

4222  القنيطرة املغرب.

تعيين مسي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.62893

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين  نون22  222  املؤرخ في    
مسي2 أديد للشركة السيد)ة( الزالل 

رشيد كمسي2 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم  8927.
745I

BOUKHARI CONSEIL

JKRRFOSTER IMMOPILIER
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تغيي2 تسمية الشركة

BOUKHARI CONSEIL
 BD RAHAL EL MASKININ 32

 ETAGE 2 APPT 5 30 BD RAHAL
 EL MASKININ ETAGE 2 APPT 5،

20000، CASA MAROC
 JKRRFOSTER IMMOPILIER
شركة ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها االأتماعي 46 

الزرقطوني الطابق الثاني املكتب 6 
الدار البيضاء الدار البيضاء 22222 

الدار البيضاء املغرب.
تغيي2 تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
5  57 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيي2  نون22  222    7 املؤرخ في 
 JKRRFOSTER» تسمية الشركة من
 JASA» إ 7   «IMMOPILIER

. «PROMO
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 822736.
746I

cabinet idrissi

 STE SOPHIA VILLAGE
MANAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

cabinet idrissi
 rue abdelkrim benjelloun ،  3
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30000، fes maroc

 STE SOPHIA VILLAGE

MANAGEMENT شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي ايت 

واس فل ايت سبع لجروف 272 3 

ايموزار كندر     3 -     3 

ايموزار املغرب .
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.33 3

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم  نون22  222   29 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

أي  سرهم»   2.422.222,22»

إ 7  سرهم»    22.222,22» من 

 : عن طريق  سرهم»   2.522.222,22»

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   27 االبتدائية بصفرو بتاريخ 

 222 تحت رقم 728/2021.

747I

إئتمانيات الدريوش

 SOCIETE BOULANGERIE

BLADI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانيات الدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 

ب 682، 92222، العرائش املغرب

 SOCIETE BOULANGERIE BLADI

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزئة 

االيداع و التدبي2رقم 282 - 92222 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون   22 8 يوليوز   29
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE BOULANGERIE BLADI

.SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : مخ2ز .

تجزئة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
 92222  -  282 االيداع و التدبي2رقم 

العرائش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : عاأناح  كريم  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عاأناح  كريم  السيد 
العرائش   92222  222 حي االكواش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  عاأناح  كريم  السيد 
العرائش   92222  222 حي االكواش 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 23 غشت 

8 22 تحت رقم  54.
748I

Ste LAVAGE D’ECLATS SARL

 SOCIETE LAVAGE D›ECLAT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
حل شركة

Ste LAVAGE D›ECLATS SARL
26 شارع العلوين وأدة ، 62222، 

وأدة املغرب
 SOCIETE LAVAGE D›ECLAT

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي 26 زنقة 
العلويين - 62222 وأدة ا ملغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35259
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون22  222  املؤرخ في  2 
املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE LAVAGE D’ECLAT SARL
مبلغ رأسمالها 92.222 سرهم وعنوان 
العلويين  زنقة   26 مقرها اإلأتماعي 
 : وأدة ا ملغرب نتيجة ل   62222  -

توقيف النشاط.
زنقة   26 و حدس مقر التصفية ب 

العلويين - 62222 وأدة املغرب. 
و عين:

و  العالوي  إيمان  السيد)ة( 
زنقة   24 املحمدي  الحي  عنوانه)ا( 
املغرب  وأدة   62222 العلويين 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 26 زنقة 

العلويين وأدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   27 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

 222 تحت رقم 62 4.
749I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

FAGUER PROMO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble

 opéra 2ème etage 13 TANGER،
90000، TANGER MAROC

 FAGUER PROMO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي حي 

البوغاز, زنقة 24 رقم 7 - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  4279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  يناير  222   27
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. FAGUER PROMO SARL AU
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري
الخاضعة  العقارية  العمليات   

لقوانين االستثمارات العقارية.- 
- شراء, بناء و تفويت كل العقارات 

السكنية, املهنية و االسارية.
كل  تاسيس  في  املساهمة   -  
من  املشاركة  او  العقارية  الشركات 

هدا النوع.
عمليات التقسيم و تجزئة  اأراء 

االرا�سي.
بجميع  البناء  اشغال  مقاولة 

انواعه
مواس  أميع  نقل  و  شراء  بيع,   -

البناء. 
- است2اس و تصدير 

العمليات  أميع  عامة  بصفة   -
التجارية, املالية, الصناعية و العقارية 
التي تتعلق بصفة مباشرة باملواضيع 
املشار إليها أعاله أو أي موضوع مشابه 
له أو يمكنه املساهمة في النمو تحت 
أي نوع لحساب الشركة الخاصة.       

حي   : االأتماعي  املقر  عنوان 
 92222  -  7 رقم   24 زنقة  البوغاز, 

طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
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  22  : الكرفطي  فراح  السيدة 

حصة بقيمة 222.  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة فراح الكرفطي عنوانه)ا( 
 92222  5 رقم   35 حي البوغاز زنقة 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة فراح الكرفطي عنوانه)ا( 
 92222  5 رقم   35 حي البوغاز زنقة 

طنجة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس  بتاريخ     بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 242277.

752I

SOUHAL CONSULTING

homes capital invest
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتماعي للشركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

homes capital invest شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 26 شارع 

موالي عبد هللا اقامة انس ماأوريل 

الشقة رقم 3  - 42222 مراكش 

املغرب.

تحويل املقر االأتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.62329

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

6 22 تم تحويل  2  يونيو  املؤرخ في 

من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 

«26 شارع موالي عبد هللا اقامة انس 

 42222  -   3 ماأوريل الشقة رقم 

مراكش املغرب» إ 7 «26 شارع موالي 

عبد هللا اقامة انس ماأوريل الشقة 
رقم 24 - 42222 مراكش املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو    4 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

6 22 تحت رقم 82536.
75 I

F.C.G.E

BTOB ACTION
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

F.C.G.E
 N°422, APPT.03, 2 EME ETAGE,
 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،
40140، MARRAKECH MAROC

BTOB ACTION شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي عمارة 6   
الطابق 2 منطقة6  أبواب مراكش - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 229 9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   22
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BTOB  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.ACTION
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النداءات.
عمارة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
أبواب  منطقة6    2 الطابق     6

مراكش - 42222 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 52  : السيد سيدي محمد بلقائد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
 52  : السيد سيمت2ي نويل بيالنجي 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بلقائد  محمد  سيدي  السيد 
عمارة  السالم  سار  تجزئة  عنوانه)ا( 
24 شقة  2 سعاسة مراكش 42222 

مراكش املغرب.
بيالنجي  نويل  سيمت2ي  السيد 
عنوانه)ا(  3 شارع ليت2 نانتس فرنسا 

22 44 نانتس فرنسا.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
بلقائد  محمد  سيدي  السيد 
عمارة  السالم  سار  تجزئة  عنوانه)ا( 
24 شقة  2 سعاسة مراكش 42222 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32368 .

752I

soc consulting

soc consulting sarl au
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

soc consulting
332 شارع ابراهيم الروساني 

الطابق 5 الشقة  2 إقامة الريحان 
املعاريف ، 22372، الدار البيضاء 

املغرب
soc consulting sarl au شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 32 شارع 
ابراهيم الروساني طابق 5 الشقة 
 2 اقامة الريحان معاريف الدار 
البيضاء - 22372 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222    8
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 soc  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.consulting sarl au
 conseil et : غرض الشركة بإيجاز

. gestion
32 شارع  عنوان املقر االأتماعي : 
5 الشقة  2  ابراهيم الروساني طابق 
اقامة الريحان معاريف الدار البيضاء 

- 22372 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد عثمان شاكر : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  شاكر  عثمان  السيد 
زنقة المورث بولو الدار البيضاء   24

22422 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  شاكر  عثمان  السيد 
زنقة المورث بولو الدار البيضاء   24

22422 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 8 8222.
753I

SIGMA COMPTA

LINSOR CAR
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تعيين مسي2 أديد للشركة

SIGMA COMPTA
الدريسة   شارع املنصور ابن أبي 
عامر رقم 95 الطابق 2 رقم   ، 

92222، طنجة املغرب
LINSOR CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي حي مغوغة 

شارع هجاأة قطعة 732 الطابق 
امر�سي - 92222 طنجة املغرب.
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تعيين مسي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 23425

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين  نون22  222    9 املؤرخ في 

مسي2 أديد للشركة السيد)ة( عياش 

ربيع كمسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم  264 .

754I

املساوي

STE AYMOCAR

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

املساوي

2  عمارة غنينو شقة 7  زنقة أبو 

الطيب املتنبي ، 32222، فاس 

املغرب

STE AYMOCAR شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم  32 

تجزئة هبة طريق مكناس واس فاس - 

32222 فاس املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.6 297

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  نون22  222    2 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

مصطفى  )ة(  السيد  تفويت 

من  اأتماعية  حصة   522 الرطيبي 

السيد  لفائدة  حصة    .222 أصل 

نون22    2 محسن الرطيبي بتاريخ  )ة( 

.222 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

نون22   23 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 5258.

755I

HORICOM

AWRACH AFOUD
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

رفع رأسمال الشركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

AWRACH AFOUD شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 45  

حي 22 فتح الزهر - 52222 مكناس 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26755

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم  نون22  222    7 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  سرهم»   2.922.222»

 3.422.222» إ 7  سرهم»   522.222»

مقاصة  إأراء   : طريق  عن  سرهم» 

مع سيون الشركة املحدسة املقدار و 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   28 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 5328.

756I

SIMPLCOMPT CONSULTING 

 SMART INNOV

EVOLUTION
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING

 APPT N°2 IMM 12 RESIDENCE

 SINE AV.ALLAL EL FASSI ،

40000، MARRAKECH MAROC

 SMART INNOV EVOLUTION

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي املسار 
رقم 837 شقة رقم 3 طريق أسفي 

مراكش - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2297 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  سأن22  222   22

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SMART INNOV EVOLUTION

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إسارة االستثمار  في  نيابة عنها  تعمل 

أو اموراق املالية أو معامالت اموراق 

املالية أو مراقبة الشركات.

املسار   : االأتماعي  املقر  عنوان 
طريق أسفي   3 شقة رقم   837 رقم 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : كمال  حيموس  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  كمال  حيموس  السيد 

فرنسا 5 752 باريس فرنسا.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  كمال  حيموس  السيد 

فرنسا 5 752 باريس فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32436 .

757I

HORICOM

PLANET BINAYAT

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

PLANET BINAYAT شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي النعيم 2 

تجزئة رقم 7 2 - 52222 مكناس 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3492 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون22  222   24 املؤرخ في 

املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ   PLANET BINAYAT

مقرها  وعنوان  سرهم   522.222

 2 7 2 تجزئة رقم  اإلأتماعي النعيم 

 : مكناس املغرب نتيجة ل   52222  -

أزمة القطاع.

النعيم  ب  التصفية  مقر  حدس  و 

52222 مكناس   -  2 7 2 تجزئة رقم 

املغرب. 

و عين:

العا ي و  العزوزي عبد  السيد)ة( 

عنوانه)ا( 95 تجزئة العطاوية الشطر 

مكناس املغرب كمصفي   52222 ب 

)ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   28 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 8 4.

758I
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ناسيون ط ب

ناسيون ط ب
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تعيين مسي2 أديد للشركة

ناسيون ط ب

رقم8 تجزئة مكوار الزهور فاس 2 

فاس ، 32222، فاس املغرب

ناسيون ط ب شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم8 

تجزئة مكوار الزهور فاس 2 فاس 

رقم8 تجزئة مكوار الزهور فاس 2 

فاس 32222 فاس املغرب.

تعيين مسي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5479

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين  نون22  222   29 املؤرخ في 

مسي2 أديد للشركة السيد)ة( شيماء 

سعيدة  العسلي  املرابطي  الناصري 

كمسي2 آخر

تبعا إلقالة مسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 5479.

759I

FIDUCIARE COMPTABLITE

شركة جبيلو الغرب
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE COMPTABLITE

سوق امربعاء الغرب ، 4322 ، 

سوق امربعاء الغرب املغرب

شركة أبيلو الغرب شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي سوار 

لعنابسة سوق الثالتاء الغرب - 

4322  سوق امربعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
275 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  سأن22  222   27
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

أبيلو الغرب .
: بيع املواس  غرض الشركة بإيجاز 

الفالحية .
سوار   : االأتماعي  املقر  عنوان 
 - الغرب  الثالتاء  سوق  لعنابسة 
4322  سوق امربعاء الغرب املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أحمد أبيلو عنوانه)ا( سوار 
  4322 العنابسة قياسة لال ميمونة 

سوق امربعاء الغرب املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد أحمد أبيلو عنوانه)ا( سوار 
  4322 العنابسة قياسة لال ميمونة 

سوق امربعاء الغرب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تحت  سأن22  222   29 بتاريخ 

.739
762I

CONSEILS EVERNAGE

AGAFAY PALM
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

AGAFAY PALM شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 
مسلم تجزئة بوكار الطابق 3 شقة 

رقم 4  باب سكالة - 42222 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22935

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   22
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGAFAY PALM
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تأأي2 القوارب الشراعية
شارع   : االأتماعي  املقر  عنوان 
شقة   3 الطابق  بوكار  تجزئة  مسلم 
42222 مراكش  4  باب سكالة -  رقم 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد أواس توحيت : 672 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
 : الناصر  عبد  املصطفى  السيد 
332 حصة بقيمة 22  سرهم للحصة 
السيد أواس توحيت : 672 بقيمة 

22  سرهم.
 : الناصر  عبد  املصطفى  السيد 

332 بقيمة 22  سرهم.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  توحيت  أواس  السيد 
اقامة االيمان مجموعة 26 عمارة 35 
شقة 22 أماعة و باشوية تساطانت 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
الناصر  عبد  املصطفى  السيد 
 36 رقم  عباس    سيدي  عنوانه)ا( 

مراكش 42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  توحيت  أواس  السيد 

اقامة االيمان مجموعة 26 عمارة 35 

شقة 22 أماعة و باشوية تساطانت 

مراكش 42222 مراكش املغرب

الناصر  عبد  املصطفى  السيد 

 36 رقم  عباس    سيدي  عنوانه)ا( 

مراكش 42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بمراكش بتاريخ - تحت رقم 

.-

76 I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 GROUPE MAAZOUZI

SERVICES GMS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 GROUPE MAAZOUZI SERVICES

GMS شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي شقة رقم 

68 عمارة س الطابق 2، 44 إقامة 

عصام، طريق عين السمن - 32222 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

725  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222     

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 GROUPE MAAZOUZI SERVICES

.GMS

منعش   -  : غرض الشركة بإيجاز 

عقاري

- التفاوض

- اإلستي2اس و التصدير.

عنوان املقر االأتماعي : شقة رقم 

إقامة   44  ،2 الطابق  س  عمارة   68

عصام، طريق عين السمن - 32222 

فاس املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد نبيل معزوزي : 332 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

 332  : معزوزي  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

 342  : نوال  مريم  زاسي  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  معزوزي  نبيل  السيد 

شامبيني-سور-مارن   94522 فرنسا 

فرنسا.

عنوانه)ا(  معزوزي  حمزة  السيد 

عصام  إقامة  س  عمارة   68 الرقم 

زواغة 32222 فاس املغرب.

السيدة زاسي مريم نوال عنوانه)ا( 

فرنسا 93232 فرنسا فرنسا.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد محمد معزوزي عنوانه)ا( 

عصام  إقامة  س  عمارة   68 الشقة 

زواغة 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 5494.

762I

CONSEILS EVERNAGE

HEALY Z&R CONSULTANTS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

 HEALY Z&R CONSULTANTS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي اقامة 
أوهرة الطابق التاني شقة رقم 
7  شارع عالل الفا�سي - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22853
في  2  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  سأن22  222 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HEALY : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.Z&R CONSULTANTS
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
إسارة عمليات الخدمة لدعم) توطين 

الشركة والتدريب(
اقامة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
  7 أوهرة الطابق التاني شقة رقم 
شارع عالل الفا�سي - 42222 مراكش 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 622  : السيدة حرية ايت عباس 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
 422  : بنحيون  سناء  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
 622  : السيدة حرية ايت عباس 

بقيمة 22  سرهم.
 422  : بنحيون  سناء  السيدة 

بقيمة 22  سرهم.

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عباس  ايت  حرية  السيدة 
 4 الوحدة  املحمدي  الحي  عنوانه)ا( 

رقم 822 42222 مراكش املغرب.
بنحيون عنوانه)ا(  السيدة سناء 
6 سعاسة  3  شقة  سار السالم عمارة 

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عباس  ايت  حرية  السيدة 
 4 الوحدة  املحمدي  الحي  عنوانه)ا( 

رقم 822 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بمراكش بتاريخ - تحت رقم 

.-
763I

BHA CONSULTING

ADARIM TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BHA CONSULTING
MARRAKECH MAROC ،2 ، .

ADARIM TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 69 
حي ازوران شارع مراكش - 252 4 

امنتانوت اململكة املغربية.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.959

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر  سأن22  222   27 في  املؤرخ 
محدوسة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 ADARIM الوحيد  الشريك  ذات 
  22.222 TRAVAUX مبلغ رأسمالها 
سرهم وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 
69 حي ازوران شارع مراكش - 252 4 
 : امنتانوت اململكة املغربية نتيجة ل 

الركوس االقتصاسي.
 69 و حدس مقر التصفية ب رقم 
 4 252  - مراكش  شارع  ازوران  حي 

امنتانوت اململكة املغربية. 

و عين:

و  أقرطلو  هللا  عبد  السيد)ة( 

مراكش  شارع  ازوران  حي  عنوانه)ا( 

املغربية  اململكة  امنتانوت   4 252

كمصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

 69 : رقم  الوثائق املتعلقة بالتصفية 

حي ازوران شارع مراكش امنتانوت

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بامنتانوت  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 578/2021 .

764I

FIDUCIAIRE BAMMOU

CYCLE EL ACHHAB
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et

 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

CYCLE EL ACHHAB شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزئة 

اممل التوسعي رقم 849 - 4222  

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6347 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   28

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CYCLE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.EL ACHHAB
تاأر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سراأات نارية بآلتقسيط
تاأر بالنصف الجملة

ميكانيكي.
تجزئة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
  4222  -  849 رقم  التوسعي  اممل 

القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : السيد امشهب محسين 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد امشهب محسين عنوانه)ا( 
 849 رقم  التوسعي  اممل  تجزئة 

4222  القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد امشهب محسين عنوانه)ا( 
 849 رقم  التوسعي  اممل  تجزئة 

4222  القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 89326.
765I

FIDUCIAIRE BAMMOU

MEDSANA CARS
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
MEDSANA CARS شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي 32 32 

زاوية أبو بكر الصديق و زنقة غاندي 

عمارة C إقامة إبراهيم مكتب رقم 

7 - 4222  القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

63485

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  سأن22  222   22

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEDSANA CARS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

تأأي2السيارات بدون سائق.

 32  32  : االأتماعي  املقر  عنوان 
زاوية أبو بكر الصديق و زنقة غاندي 

عمارة C إقامة إبراهيم مكتب رقم 7 

- 4222  القنيطرة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : محمد  التوا ي  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  التوا ي  السيد 

تازة   35222 بني افراسن املركز تازة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  التوا ي  السيد 

تازة   35222 بني افراسن املركز تازة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 89327.

766I

sofoget

RNM FOOD
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
RNM FOOD شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي القنيطرة 

 4  محمد سيوري مكتب   - 
4222  القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
63467

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    7
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RNM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.FOOD
غرض الشركة بإيجاز : مطعم

ممون حفالت.
عنوان املقر االأتماعي : القنيطرة 
 4  محمد سيوري مكتب   - 4222  

القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : القباقبي  نبيل  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
  222  : القباقبي  نبيل  السيد 

بقيمة 22  سرهم.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  القباقبي  نبيل  السيد 

القنيطرة 4222  القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  القباقبي  نبيل  السيد 
القنيطرة 4222  القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم -.

767I

تاسلة لإلستشارة

SUPMADER PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

تاسلة لإلستشارة
حي ميمونة بلوك  رقم 77الطابق 

2بني مالل ، 23222، بني مالل 
املغرب

SUPMADER PRIVE شركة 
ذات املسؤولية املحدوسة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي 2  شارع 

بورقية رقم 24 الطابق الثاني - 
23222 بني مالل املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8885
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون22  222    2 املؤرخ في 
املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ رأسمالها   SUPMADER PRIVE
مقرها  وعنوان  سرهم    22.222
 24 شارع بورقية رقم    2 اإلأتماعي 
مالل  بني   23222  - الثاني  الطابق 
كاف  غي2  نشاط   : ل  نتيجة  املغرب 
لسي2ورة الشركة اللتي تأثرت بشكل 
باإلظافة    9 كوفيد  بتداعيات  حاس 

إ 7 ظروف شخصية للشركاء.
و حدس مقر التصفية ب 2  شارع 
 - الثاني  الطابق   24 رقم  بورقية 

23222 بني مالل املغرب. 
و عين:

و  السراج  الشكدا ي  السيد)ة( 
حي أم ظهر تجزئة وساسية  عنوانه)ا( 
املغرب  مالل  بني   23222 مالك 

كمصفي )ة( للشركة.
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وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

العقوس  تبليغ  محل  و   املخابرة 

  2  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق  و 

الطابق الثاني   24 شارع بورقية رقم 

بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل بتاريخ 22 سأن22 

 222 تحت رقم 6 2 .

768I

SABIK CONSEIL

 NINA PILON GRAPHIC

DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدوسة 

ذات الشريك الوحيد
حل شركة

SABIK CONSEIL

2  زنقة ص22ي بوأمعة ، 22292، 

الدارالبيضاء املغرب

 NINA PILON GRAPHIC DESIGN

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي 2  زنقة 
ص22ي بوأمعة 2  زنقة ص22ي 

بوأمعة 22292 الدارالبيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3222  

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

29 سأن22  222 تقرر حل  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

 NINA PILON الوحيد  الشريك 

مبلغ رأسمالها   GRAPHIC DESIGN

مقرها  وعنوان  سرهم    22.222
بوأمعة  ص22ي  زنقة    2 اإلأتماعي 
 22292 بوأمعة  ص22ي  زنقة    2

 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 

ظروف اقتصاسية.
2  زنقة  و حدس مقر التصفية ب 

 22292 املغرب  بوأمعة  ص22ي 

الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

و   NINA PILON السيد)ة( 

 RUE DE LA FORET 297 )عنوانه)ا

 41100 VENDOME FRANCE

كمصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 2  زنقة 

ص22ي بوأمعة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  2 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر  222 تحت رقم 796343.

769I

sofoget

TOTRADEK

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تغيي2 نشاط الشركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

TOTRADEK شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة

وعنوان مقرها االأتماعي القنيطرة 

 5 زنقة لبنان مكتب 4 - 4222  

القنيطرة املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.52327

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تغيي2  نون22  222   24 املؤرخ في 

نشاط الشركة من «اشغال عامة

تجارة» إ 7 «اشغال عامة

نقل البضائع».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 29 نون22 

 222 تحت رقم 77 89.

772I

secotrages snc

شركة االنصاري محمد
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتماعي للشركة

secotrages snc

رقم 2 زنقة اسريس الياموري بالعربي 

وأه عروس مكناس ، 52222، 

مكناس املغرب

شركة االنصاري محمد شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي شقة 

بالطابق التاني الجهة اليسرى شارع 

محمد الساسس رقم 932 تجزئة 

الفتح - 25222 خريبكة املغرب.

تحويل املقر االأتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.54835

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تحويل  نون22  222    5 املؤرخ في 

للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 

الجهة  التاني  بالطابق  «شقة  من 

رقم  الساسس  محمد  شارع  اليسرى 

25222 خريبكة   - 932 تجزئة الفتح 

 6 زنقة  ب  كائن  «محل  إ 7  املغرب» 

رقم 8 حي اطلس 3 - 52222 مكناس 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   22 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 87 5.

77 I

asturiana

اسطوريانا
إعالن متعدس القرارات

asturiana

شارع عالل الفا�سي اقامة ياسمين 

الوالية ب2 ما بين الطابقين املكتب 

رقم 3 تطوان ، 93222، تطوان 

املغرب

اسطوريانا «شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة»

وعنوان مقرها االأتماعي: بشارع 

عالل الفا�سي اقامة ياسمين الوالية 

ب2 ما بين الطابقين املكتب رقم 3 

تطوان بشارع عالل الفا�سي اقامة 

ياسمين الوالية ب2 ما بين الطابقين 

املكتب رقم 3 تطوان 93222 تطوان 

املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 887 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في  2 نون22  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 

  22 32 حصة اأتماعية بقيمة  بيع 

السيد  بحوزة  التي  للحصة  سرهم 

خديجة  السيدة  إ 7  شالفي  يوسف 

حديم

قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 

القانون  من  6و7و 2  املواس  تعديل 

امسا�سي

قرار رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 

/ قبول استقالة املسي2 القديم السيد 

يوسف شالفي مع اإلبراء من التسيي2

قرار رقم 4: الذي ينص عل7 مايلي: 

تعيين املسي2 الجديد السيدة خديجة 

حديم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل7  ينص  الذي  6و7:  رقم  بند 

مايلي: بيع 32 حصة اأتماعية بقيمة 

22  سرهم للحصة التي بحوزة السيد 

خديجة  السيدة  إ 7  شالفي  يوسف 

حديم

عل7  ينص  الذي  رقم  2:  بند 

تعيين املسي2 الجديد السيدة  مايلي: 

خديجة حديم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   22 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

 222 تحت رقم 7252.

772I
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CABINET BAHMAD

BAKOHA
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة س   شقة 
ب  2 الطابق الثاني أليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمارة س   شقة 
ب  2 الطابق الثاني أليز مراكش، 

42222، مراكش املغرب
BAKOHA شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي مكتب رقم 
2 عل7 اليمين شقة رقم 6 زاوية زنقة 

طارق ابن زياس وابن عائشة إقامة 
اكسيل سيور عمارة 8  - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22955
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   23
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BAKOHA
إسارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتشغيل سور الضيافة.
مكتب   : االأتماعي  املقر  عنوان 
6 زاوية  2 عل7 اليمين شقة رقم  رقم 
عائشة  وابن  زياس  ابن  طارق  زنقة 
 -   8 عمارة  سيور  اكسيل  إقامة 

42222 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد برنار كوهن حداس عنوانه)ا( 
باريس   75  6 مالكوف  شارع    4 

فرنسا.

السيدة هيلين في2ونيك هوأيت 
بارسول زوأة كوهن حداس عنوانه)ا( 
باريس   75  6 مالكوف  شارع    4 

فرنسا 6  75 باريس فرنسا.
اميلي  صولين  مارين  السيدة 
شارع  عنوانه)ا(  4   حداس  كوهن 

مالكوف 6  75 باريس فرنسا.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد برنار كوهن حداس عنوانه)ا( 
باريس   75  6 مالكوف  شارع    4 

فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32422 .

773I

THE RIGHT POINT

ARCHIBS
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

THE RIGHT POINT
 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS IMMEUBLE 49 ETAGE
 3 BUREAU N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
ARCHIBS شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي زاوية زنقة 
سوبريل و زنقة املستشفيات عمارة 

غوسو الطابق الثالث - 22222 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222    2
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARCHIBS
ممارسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مهنة مهندس معماري.
عنوان املقر االأتماعي : زاوية زنقة 
عمارة  املستشفيات  زنقة  و  سوبريل 
 22222  - الثالث  الطابق  غوسو 

الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 636.822 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيدة بسمة الصفريوي : 6.368 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الصفريوي  بسمة  السيدة 
الليمون  تجزئة  ليساسفة  عنوانه)ا( 
الدارالبيضاء   22222  498 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الصفريوي  بسمة  السيدة 
الليمون  تجزئة  ليساسفة  عنوانه)ا( 
الدارالبيضاء   22222  498 رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 842 4.
774I

FIDUCIAIRE RAFYA

»RISTORANTE JAD»
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RAFYA
شارع عبد الرحمان الدكا ي، تجزئة 

النخل، عمارة 9، الشقة 2، الجديدة 
، 24222، الجديدة املغرب

«RISTORANTE JAD» شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع عبد 

الرحمان الدكا ي، تجزئة النخل، 

عمارة 9، الشقة رقم 2، الجديدة - 

24222 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 7585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  يناير  222   27

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.«RISTORANTE JAD»

مطعم.   -  : غرض الشركة بإيجاز 

ممول الحفالت..

شارع   : االأتماعي  املقر  عنوان 

عبد الرحمان الدكا ي، تجزئة النخل، 

 - الجديدة   ،2 الشقة رقم   ،9 عمارة 

24222 الجديدة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

البستاني  الرحيم  عبد  السيد 

سرهم    22 بقيمة  حصة    .222  :

للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

البستاني  الرحيم  عبد  السيد 

24222 الجديدة  عنوانه)ا( الجديدة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

البستاني  الرحيم  عبد  السيد 

24222 الجديدة  عنوانه)ا( الجديدة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة بتاريخ 22 ف22اير 

 222 تحت رقم 25957.

775I
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NA CONSEIL

SUKI
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NA CONSEIL

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SUKI شركة ذات مسؤولية محدوسة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 4 

س.م.م اقامة خالد رقم 2  طابق 

2 طريق تاركة مراكش - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  86 3

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  شتن22  222    5

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

. SUKI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقارات.

شارع   : االأتماعي  املقر  عنوان 

طابق    2 س.م.م اقامة خالد رقم   4

 42222  - مراكش  تاركة  طريق   2

مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : سهبي  سكينة  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

  222  : سهبي  سكينة  السيدة 

بقيمة 22  سرهم.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سهبي  سكينة  السيدة 

اقامة نكرات شقة 326 شارع منصور 

الدهبي أليز مراكش 42222 مراكش 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  سهبي  سكينة  السيدة 

اقامة نكرات شقة 326 شارع منصور 

الدهبي أليز 42222 مراكش املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22    7 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 27662 .

776I

CHOCONUTS

CHOCONUTS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

CHOCONUTS

 RUE SOUMAYA ، 20000، 22

CASABLANCA MAROC

CHOCONUTS شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي زنقة 

سمية، إقامة شهرزاس 3 الطابق 

الخامس، رقم 22 22222 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

524289

  6 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  شتن22  222 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHOCONUTS

غرض الشركة بإيجاز : إنتاج وبيع 

الفواكه  السكريات،  الشوكوالتة، 

الجافة، الحلويات واملثلجات.

زنقة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
الطابق   3 شهرزاس  إقامة  سمية، 
الدار   22222  22 رقم  الخامس، 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
52 حصة   : السيد هشام محسن 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
 52  : اصغي2  بن  هاأر  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محسن  هشام  السيد 
تجزئة يوسف رقم 69 بارانفا 22252 

الدار البيضاء املغرب.
السيدة هاأر بن اصغي2 عنوانه)ا( 
زاوية زنقة روسطند وكرسان الوازيس 

22222 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  محسن  هشام  السيد 
تجزئة يوسف رقم 69 بارانفا 22252 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم -.
777I

امغار عبد الغافور

NAARMAROC
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

  الطابق االول تطوان ، 93222، 
تطوان املغرب

NAARMAROC شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي : شارع 
مكناس رقم 24 تطوان - 93222 

تطوان املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.22433

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر  نون22  222    2 في  املؤرخ 
ذات  شركة   NAARMAROC حل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 
  2.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
سرهم وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 
 93222  - تطوان   24 رقم  مكناس 

تطوان املغرب نتيجة اللخسارة.
و عين:

و  بوغيت  محمد  السيد)ة( 
  88 رقم  سفوف  شارع  عنوانه)ا( 
املغرب  تطوان   93222 تطوان 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
شارع  وفي  نون22  222    2 بتاريخ 
 93222  - تطوان   24 رقم  مكناس 

تطوان املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   25 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

 222 تحت رقم 6996.

778I

أيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

 LA COLOMBE BLANCHE
BUREAU SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

أيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و
شارع الحسن امول، إقامة باب 

العقلة س، الطابق امر�سي، تطوان 
تطوان، 93222، تطوان املغرب
 LA COLOMBE BLANCHE

BUREAU SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 
محمد بنونة حي بوأراح تجزئة 
شقور رقم 23 تطوان تطوان 

93222 تطوان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2 265
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل  نون22  222   23 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
 LA COLOMBE الوحيد  الشريك 
 BLANCHE BUREAU SARL AU
سرهم    22.222 رأسمالها  مبلغ 
شارع  اإلأتماعي  مقرها  وعنوان 
تجزئة  بوأراح  حي  بنونة  محمد 
شقور رقم 23 تطوان تطوان 93222 
خسارة   : ل  نتيجة  املغرب  تطوان 

سائمة.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدس  و 
تجزئة  بوأراح  حي  بنونة  محمد 
شقور رقم 23 تطوان تطوان 93222 

تطوان املغرب. 
و عين:

و  مسطا�سي  مراس  السيد)ة( 
مجمع  الجوالن  شارع  عنوانه)ا( 
الوالية سنت2 عمارة 3 شقة 24 الطابق 
املغرب  تطوان   93222 تطوان   4

كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   32 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

 222 تحت رقم 7222.
779I

fiduconsejo

AZZAD NORD
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

fiduconsejo
 av allal fassi res yasmina bloc

 b1 n 3 wilaya tetouan ، 93000،
tetouan maroc

AZZAD NORD شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي املحل 
التجاري الكائن بتجزئة اليمن   رقم 

556- املضيق - 93222 املضيق 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

32649

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  سأن22  222   24

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AZZAD NORD

الت2ويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعقار

أعمال أو تشييد متنوعة.

املحل   : االأتماعي  املقر  عنوان 
التجاري الكائن بتجزئة اليمن   رقم 

املضيق   93222  - 1-556املضيق 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 522  : النواصرية  بوعزة  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

السيد احمد اسري�سي : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوعزة النواصرية عنوانه)ا( 
شارع االخالص زنقة 8  رقم 58 كدية 

السبع تطوان 93222 تطوان املغرب.

عنوانه)ا(  اسري�سي  احمد  السيد 
زنقة واس املهراز الن2أس س    5 رقم 

فاس 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد بوعزة النواصرية عنوانه)ا( 
شارع االخالص زنقة 8  رقم 58 كدية 

السبع تطوان 93222 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   27 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

 222 تحت رقم 7292.

782I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

CRYSTAL CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

رفع رأسمال الشركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
سياموند، الطابق امول ، مكتب رقم 

3 ، 92222، طنجة املغرب
 CRYSTAL CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي الطريق 
الوطنية رقم 28 ، حدائق مرأان، 
الطابق االر�سي بلوك س - تطوان - - 

93222 تطوان املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25525

العام  الجمع  بمقت�سى 
سأن22   22 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسمال  رفع  تم   222 
سرهم»   5. 96.222» قدره  بمبلغ 
إ 7  سرهم»   2 .396.222» من  أي 
طريق  عن  سرهم»   26.592.222»
الشركة  سيون  مع  مقاصة  إأراء   :

املحدسة املقدار و املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   27 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

 222 تحت رقم 3 36.
78 I

LE LEGALISTE

SAMZ TRADE COMPANY
إعالن متعدس القرارات

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

 SAMZ TRADE COMPANY
«شركة ذات املسؤولية املحدوسة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االأتماعي: تجزئة 
  لببطية، 8  شارع ج - 24222 

الجديدة املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.759 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 28 أكتوبر  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم   - تفويت حصص: الذي 

  2.222 تفويت  مايلي:  عل7  ينص 

حصة   22.222 اصل  من  حصة 

لفائدة  املصطفى  البني�سي  للسيد 

السيد نور الدين عشابي

قرار رقم 2 - تغيي2 الشكل القانوني: 

أصبحت  مايلي:  عل7  ينص  الذي 

مسؤولية  ذات  شركة  الشركة 

ذات  شركة  من   
ً
بدال  ، محدوسة 

الشريك  ذات  املحدوسة  املسؤولية 

الوحيد

تعيين مسي2 أديد   -  3 قرار رقم 

للشركة: الذي ينص عل7 مايلي: تعيين 

السيد نور الدين عشابي مسي2 أديد 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم -: الذي ينص عل7 مايلي: -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   29 االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

 222 تحت رقم 375 .

782I

أيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

 FIDUCIAIRE DU NORD ET
DE LA MEDITERRANEE

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

أيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

شارع الحسن امول، إقامة باب 

العقلة س، الطابق امر�سي، تطوان 

تطوان، 93222، تطوان املغرب

 FIDUCIAIRE DU NORD ET DE

LA MEDITERRANEE شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
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وعنوان مقرها اإلأتماعي 37 شارع 
محمد 5 اقامة الحمامة الطابق 
3 رقم 8  تطوان تطوان 93222 

تطوان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2232 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل  نون22  222   23 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
 FIDUCIAIRE الوحيد  الشريك 
 DU NORD ET DE LA
رأسمالها  مبلغ   MEDITERRANEE
مقرها  وعنوان  سرهم    22.222
اقامة   5 شارع محمد   37 اإلأتماعي 
تطوان    8 رقم   3 الطابق  الحمامة 
تطوان 93222 تطوان املغرب نتيجة 

ل : خسارة سائمة.
و حدس مقر التصفية ب 37 شارع 
الطابق  الحمامة  اقامة   5 محمد 
 93222 تطوان  تطوان    8 رقم   3

تطوان املغرب. 
و عين:

و  مسطا�سي  مراس  السيد)ة( 
مجمع  الجوالن  شارع  عنوانه)ا( 
الوالية سنت2 عمارة 3 شقة 24 الطابق 
املغرب  تطوان   93222 تطوان   4

كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22  االبتدائية بتطوان بتاريخ  2 

 222 تحت رقم 7236.
783I

consultana

GSE MOROCCO AFRICA
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

consultana
زنقة أحمد الطوقي،إقامة أوروق ، 
الطابق الثالث،رقم 3 ، 22282، 

maroc الدار البيضاء

GSE MOROCCO AFRICA شركة 

ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي زنقة موح7 

أوحمو ،عمارة لؤلؤة أاسم ،الطابق 

الثالث، رقم 5 - 22282 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.488735

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون22  222   25 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

 GSE MOROCCO الشريك الوحيد 

  22.222 رأسمالها  مبلغ   AFRICA

سرهم وعنوان مقرها اإلأتماعي زنقة 

أاسم  لؤلؤة  ،عمارة  أوحمو  موح7 

 22282  -  5 رقم  الثالث،  ،الطابق 

 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

توقف النشاط.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدس  و 

أاسم  لؤلؤة  ،عمارة  أوحمو  موح7 

 22282  -  5 رقم  الثالث،  ،الطابق 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

 ABDERRAHIM EL السيد)ة( 

تجزئة  عنوانه)ا(  و   MOUDDEN

الطابق   29 رقم   22 الدروة  منازل 

املغرب  برشيد   26 22 الدروة   2

كمصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

زنقة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

أاسم  لؤلؤة  ،عمارة  أوحمو  موح7 

،الطابق الثالث، رقم 5 الدار البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 582 82.

784I

SOMAGEC

الشركة املغربية للهندسة 
املدنية

إعالن متعدس القرارات

SOMAGEC
 Angle rues Mohamed

 EL MESFIOUI et CORBI
 - OUKACHA ، 20580،

Casablanca Maroc
الشركة املغربية للهندسة املدنية 

«شركة املساهمة»
وعنوان مقرها االأتماعي: زاوية 
زنقتي محمد املسفيوي والقربي 
عكاشة - 22582 الدار البيضاء 

املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.29827

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 22 أكتوبر  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 
تجديد عضوية السيد أوزيف روجي 
سحيون كعضو ساخل مجلس االسارة 
الجماعية للشركة، وذلك ملدة خمس 

)25( سنوات.
قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 
أوزيف  السيد  عضوية  تجديد 
روجي سحيون كرئيس ملجلس االسارة 
عضويته  ملدة  وذلك  الجماعية، 

ساخل نفس املجلس.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم : الذي ينص عل7 مايلي: 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 3  822.

785I

بروفيد خدمات متعدسة ش.م.م ش و

 AUTO ECOLE EL ASSOUTI
ANJRA

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

بروفيد خدمات متعدسة ش.م.م 

ش و

شارع محمد ساوس اقامة بدرطابق 

فوق ار�سي رقم 3 تطوان ، 93242، 

تطوان املغرب

 AUTO ECOLE EL ASSOUTI

ANJRA شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي الرسمة.

قرب مقهى الشروق.أماعة انجرة 

اقليم الفحص انجرة - 93242 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2 995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   24

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AUTO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ECOLE EL ASSOUTI ANJRA

تعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياقة.

الرسمة.  : االأتماعي  املقر  عنوان 

انجرة  الشروق.أماعة  مقهى  قرب 

 93242  - انجرة  الفحص  اقليم 

طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : سمي2  العسوتي  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

سمي2 عنوانه)ا(  العسوتي  السيد 
 27 رقم   7 زنقة  تدغين  أبل  شارع 

93222 تطوان املغرب.
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والعائلية  الشخصية  امسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

سمي2 عنوانه)ا(  العسوتي  السيد 
 27 رقم   7 زنقة  تدغين  أبل  شارع 

93222 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 22 248.

786I

BCMF

اهرام الحوز
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

BCMF
زنقة إبن عائشة عمارة ثمان نخالت 
رقم الشقة   كليز مراكش، 42222، 

مراكش املغرب
اهرام الحوز شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي برج 

توبقال وحدة C/10 محاميد 9 - 
42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22665

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  شتن22  222    3
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اهرام   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

الحوز.
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة او البناء.
برج   : االأتماعي  املقر  عنوان 
 -  9 محاميد   C/10 وحدة  توبقال 

42222 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 522  : رحال  بن  يوسف  السيد 
حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

السيد عاسل سرسان : 522 حصة 
بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف بن رحال عنوانه)ا( 
 274 رقم  الفوقانية  الشعبة  سرب 

السيبع 42222 مراكش املغرب.
السيد عاسل سرسان عنوانه)ا( سار 
3 الشقة  42 الطابق  السعاسة عمارة 

5 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد يوسف بن رحال عنوانه)ا( 
 274 رقم  الفوقانية  الشعبة  سرب 

السيبع 42222 مراكش املغرب
السيد عاسل سرسان عنوانه)ا( سار 
3 الشقة  42 الطابق  السعاسة عمارة 

5 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 29974 .
787I

ائتمانية الخ22ة

KRESTATYS
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ائتمانية الخ22ة
49 زنقة املدينة ، 22 26، برشيد 

املغرب
KRESTATYS شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي ارض 
السوق شارع محمد الخامس - 

22 26 برشيد املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 2 79

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم  نون22  222    2 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«522.222 سرهم» أي من «22.222  
عن  سرهم»   622.222» إ 7  سرهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 
عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   29 بتاريخ  ب22شيد  االبتدائية 

 222 تحت رقم 484 .
788I

BCMF

فيزيت موروكو تريب
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCMF
زنقة إبن عائشة عمارة ثمان نخالت 
رقم الشقة   كليز مراكش، 42222، 

مراكش املغرب
فيزيت موروكو تريب شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي حي بن 
تاشفين از ي رقم 23 - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
92543

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون   22 8 أكتوبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
فيزيت   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

موروكو تريب.
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياحي.
حي   : االأتماعي  املقر  عنوان 
 42222  -  23 رقم  از ي  تاشفين  بن 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد عبد العزيز املحتافيد : 22  
حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

املحتافيد  العزيز  عبد  السيد 
القديمة  ال22سعي  عرصة  عنوانه)ا( 

رقم 6   42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
املحتافيد  العزيز  عبد  السيد 
القديمة  ال22سعي  عرصة  عنوانه)ا( 

رقم 6   42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   23 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

8 22 تحت رقم 2 225 .

789I

UNIQUE LOCATION DE VOITURE

الوحيد لكراء السيارات
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 UNIQUE LOCATION DE
VOITURE

 RUE SERGENT LEVET 33-4
 GUELIZ marrakech، 40000،

MARRAKECH MAROC
الوحيد لكراء السيارات شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي : 33/4 
زنقة سرأان لوفي أليز - 42222 

مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.52543

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون22  222    5 املؤرخ في 
السيارات شركة ذات  الوحيد لكراء 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 
 522.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
سرهم وعنوان مقرها اإلأتماعي 4/33 
 42222  - أليز  لوفي  سرأان  زنقة 
مراكش املغرب نتيجة لتوقف نشاط 

الشركة.
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و عين:
نجافي  الطالب  حسين  السيد)ة( 
سرأان  زنقة   4/33 عنوانه)ا(  و 
املغرب  مراكش   42222 أليز  لوفي 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
بتاريخ 5  نون22  222 وفي 4/33 زنقة 
42222 مراكش  سرأان لوفي أليز - 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   29 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32526 .

792I

آملاكوس

رمال سبو
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

آملاكوس
زنقة طرفاية عمارة 2  مكرر شقة 

رقم 3  م.ج ، 22 52، مكناس 
املغرب

رمال سبو شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 7   
املنظر الجميل موالي بوسلهام املركز 

- 4322  سوق امربعاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2745 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  ماي  222   28
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
رمال   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

سبو.
تسيي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ضيعة فالحية.
عنوان املقر االأتماعي : رقم 7   
املنظر الجميل موالي بوسلهام املركز 

- 4322  سوق امربعاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 622  : ال2زوي  احمايدة  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

السيد حسن ال2زوي : 22  حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

السيد عبد الصمد ال2زوي : 22  

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

السيد حمزة ال2زوي : 22  حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

  22  : االكحل  نورية  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد احمايدة ال2زوي عنوانه)ا( 

سوق    4322 مركز موالي بوسلهام 

امربعاء املغرب.

عنوانه)ا(  ال2زوي  حسن  السيد 

موالي  الجميل  املنظر     7 رقم 

امربعاء  سوق    4322 بوسلهام 

املغرب.

ال2زوي  الصمد  عبد  السيد 

بوسلهام  موالي  مركز  عنوانه)ا( 

4322  سوق امربعاء املغرب.

عنوانه)ا(  ال2زوي  حمزة  السيد 

سوق    4322 مركز موالي بوسلهام 

امربعاء املغرب.

السيدة نورية االكحل عنوانه)ا( 

بلوك أ فيال رقم 46 الحوزية 4272  

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

ال2زوي  الصمد  عبد  السيد 

بوسلهام  موالي  مركز  عنوانه)ا( 

4322  سوق امربعاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 

رقم  تحت  نون22  222  بتاريخ    

.673

79 I

موثقة

LASLAMI BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

موثقة
36 اقامة فالفيا زنقة روما 

الطابق الرابع شقة 8 ، 22672، 
الدارالبيضاء املغرب

LASLAMI BUILDING شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي 59 

شارع الزرقطوني اقامة الزهور 
الطابق التاسع شقة 26 - 22672 

الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32489

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  سأن22  222   26 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
لسالمي  عمر  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اأتماعية  حصة   922
922 حصة لفائدة السيد )ة( سيدي 
محمد امتي2 بتاريخ 26 سأن22  222.

)ة( حسام لسالمي  تفويت السيد 
أصل  من  اأتماعية  حصة    22
22  حصة لفائدة السيد )ة( سيدي 
محمد امتي2 بتاريخ 26 سأن22  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823778.
792I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

WAVE HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
سياموند، الطابق امول ، مكتب رقم 

3 ، 92222، طنجة املغرب

WAVE HOLDING شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 

موالي اسماعيل إقامة موالي 

اسماعيل رقم 22 الطابق 5 رقم 9  

طنجة - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22497

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   26

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 WAVE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.HOLDING

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.HOLDING

شارع   : االأتماعي  املقر  عنوان 

موالي  إقامة  اسماعيل  موالي 
  9 5 رقم  22 الطابق  اسماعيل رقم 

طنجة - 92222 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد محمد أعافر : 22  حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أعافر  محمد  السيد 

طريق سبتة كلم 4 فيال اعافر املالليين 

تطوان 93222 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  أعافر  محمد  السيد 

طريق سبتة كلم 4 فيال اعافر املالليين 

تطوان 93222 تطوان املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   32 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 2442369 22 .
793I

ABA GESTION SARLAU

SOURALIRI EX SCI GHITA
إعالن متعدس القرارات

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
 SOURALIRI EX SCI GHITA

«شركة ذات املسؤولية املحدوسة»
وعنوان مقرها االأتماعي: 8 زنقة 

أبل ه22ي سيال الداربيضاء - 
22222 الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5253 7
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 أكتوبر  222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 
تغي2 املقر إأتماعي للشركة

قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 
من  للشركة  القانوني  شكل  تغي2 
شركة مدنية عقارية ا ي شركة ذات 

املسوؤلية املحدوسة
قرار رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 

تغي2 تسمية الشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي ينص عل7 مايلي: 
زنقة أبل   8 املقر إأتماعي للشركة: 

ه22ي سيال الداربيضاء
بند رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 
من  للشركة  القانوني  شكل  تغي2 
شركة مدنية عقارية ا ي شركة ذات 

املسوؤلية املحدوسة
بند رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 

تسمية الشركة سوغاليغي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823875.
794I

FIDUCIAIRE NOOR

INNOVEX

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUCIAIRE NOOR

 B P N° : 1163 , ALQODS,

 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

INNOVEX شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي : 62  

تجزئة الحسنية واسي زم - 25352 

واسي زم املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.945

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22 سأن22  222 تقرر حل  املؤرخ في 

مسؤولية  ذات  شركة   INNOVEX

محدوسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  سرهم    2.222 رأسمالها 

تجزئة    62 اإلأتماعي  مقرها 

الحسنية واسي زم - 25352 واسي زم 

املغرب نتيجة لتوقف النشاط بسبب 

تبعات كوفيد 9 

و عين:

و  الحلماوي  محمد  السيد)ة( 

عنوانه)ا( 62  تجزئة الحسنية واسي 

25352 واسي زم املغرب كمصفي  زم 

)ة( للشركة.

و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 

  62 وفي  سأن22  222   22 بتاريخ 

 25352  - الحسنية واسي زم  تجزئة 

واسي زم املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بواسي زم بتاريخ 29 سأن22 

 222 تحت رقم 226/2021.

795I

MCG

دار روز
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تحويل املقر االأتماعي للشركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
سار روز شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي الرقم 38 

حي سيدي ميمون، سرب أولد بن 
سبع - 42222 مراكش املغرب.
تحويل املقر االأتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.65255

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 يوليوز  222 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
سرب  حي سيدي ميمون،   38 «الرقم 
مراكش   42222  - سبع  بن  أولد 
سيدي  حي   34 «الرقم  إ 7  املغرب» 
ميمون، سرب أولد بن سبع - 42222 

مراكش املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   29 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32532 .

796I

MCG

إي أم أنتيرفاس
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
إي أم أنتي2فاس شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع عالل 
الفا�سي، العمارة  ، الشقة رقم 5، 

سين - 42222 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 2 253

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  أكتوبر  222  في     املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
محماسي  )ة(  السيد  تفويت 
حصة   99 اليعقوبي  الراشدي 
حصة    22 أصل  من  اأتماعية 
لعوينة  مصطفى  )ة(  السيد  لفائدة 

بتاريخ    أكتوبر  222.
إلهام الراشدي  تفويت السيد )ة( 
من  اأتماعية  حصة  اليعقوبي   
)ة(  حصة لفائدة السيد    22 أصل 
أكتوبر  بتاريخ     لعوينة  مصطفى 

.222 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن22   29 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32534 .

797I

NEGOCEMAR

ا.م.ه للتسويق
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

NEGOCEMAR
 RUE HARIRI IMB HALIMA N°12

90000 ،، طنجة املغرب
ا.م.ه للتسويق شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي 54 زنقة 
: واس ورغة حي الجي2اري 2 - 92222 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.55759

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
7 22 تقرر حل  24 ف22اير  املؤرخ في 
شركة ذات املسؤولية املحدوسة ا.م.ه 
  52.222 رأسمالها  مبلغ  للتسويق 
اإلأتماعي  مقرها  وعنوان  سرهم 
الجي2اري  حي  ورغة  واس   : زنقة   54
طنجة املغرب نتيجة ل   92222  -  2
: - قلة الخ22ة و الكفاءة في التجارة و 

التسويق.
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الشركاء  مسؤولية  غياب   -
والخالف في اتخاذ القرارات

و حدس مقر التصفية ب زنقة واس 
ورغة حي الجي2اري2 - 92222 طنجة 

املغرب. 
و عين:

و  االحمدي  محمد  السيد)ة( 
ب  باسي   2 االسرة  تجزئة  عنوانه)ا( 
طنجة   92222 ط  2  قطعة  3 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 5343.
798I

CLAIR FINANCE COMPTA

LE LAC LEMAN
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CLAIR FINANCE COMPTA
زنقة 47  رقم 6  طابق 2 شارع واس 
سبو االلفة ، 22242، الدار البيضاء 

املغرب
LE LAC LEMAN شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي 62 شارع 
العنق - 62 22 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8475 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 4  يوليوز  222 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
 LE LAC LEMAN الوحيد  الشريك 
سرهم   482.222 رأسمالها  مبلغ 
شارع   62 اإلأتماعي  مقرها  وعنوان 
العنق - 62 22 الدار البيضاء املغرب 
انخفاض  خسارة بسبب   : ل  نتيجة 
و  مالية  صعوبات  مع  املبيعات 

اقتصاسية . 

 62 ب  التصفية  مقر  حدس  و 
الدار البيضاء   22 62  - شارع العنق 

املغرب. 
و عين:

و  سلهوم  حميد  السيد)ة( 
 22 62 العنق  شارع   62 عنوانه)ا( 
)ة(  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 62 شارع 

العنق 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن22  222 تحت رقم 544 79.
799I

FLASH ECONOMIE

RFA MOTOR
إعالن متعدس القرارات

RFA MOTOR
شركة ذات مسؤولية محدوسة 

بشريك وحيد، رأسمالها 5.222 3 
سرهم

املقر الرئيس: زنقة سمية، إقامة 
شهرزاس 3، الطابق الخامس، الرقم 

22، حي النخيل - الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم 328373 - 

التعريف الضريبي رقم 25222223 
- رقم التعريف املوحد للمقاولة 

222236293222245
تمديد هدف الشركة

الزياسة في رأسمال الشركة
بموأب محضر القرار العام  أوال: 
أكتوبر   28 في  املؤرخ  االستثنائي 
 222، قرر الشريك الوحيد في شركة 

«ر.ف.أ. موطور» ما يملي:
تمديد هدف الشركة وبالتا ي  )أ ( 
تعديل الفصل 2 من النظام امسا�سي 
الشكل  عل7  أصبح  الذي  للشركة 

التا ي:
الفصل 2: هدف الشركة:

أو  باملغرب  سواء  الشركة  تهدف 
أو لحساب امغيار  لفائدتها  بالخارج 

إ 7 ما يلي:

أميع  وبيع  وصيانة  إصالح   o
والسيارات  محرك،  ذات  العربات 
النت2ية،  والدراأات  والشاحنات 
الصغي2ة  السرعة  وسيارات 
الشاطئية  والدراأات  )الكارتينغ( 
ذات  الخفيفة  والسيارات  )الكواس( 
والدراأات  )البوغي(،  املقعد الواحد 

املائية ؛
واإلستي2اس  والبيع  الشراء   o
أو  بالجملة  والتوزيع  والتصدير 

التقسيط :
لجميع مواس ومنتجات الزيوت   o
والتشحيم واملواس اإلضافية املساعدة 

؛ 
والقطع  التجهيزات  أميع   o
وقطع  وامأهزة  واآلليات  املكملة 

الغيار؛
o العجالت؛

الرياح  من  الواقي  الزأاج   o
واممطار ؛

وعموما أميع املنتجات وقطع   o
لجميع  التكميلية  واملنتجات  الغيار 
والسيارات  محرك  ذات  العربات 
والشاحنات  النارية  والدراأات 
الصغي2ة  السرعة  وسيارات 
ذات  الخفيفة  والعربات  )الكارتينغ( 
وآليات   .... )البوغي(  واحد  مقعد 

املعدات واملحوالت الكهربائية ...
والتجهيزات  املعدات  تركيب   o

املذكورة ؛
العمليات  أميع  وعموما   o
وفي  واملالية  والصناعية  التجارية 
العقارات أو املنقوالت املرتبطة بشكل 
مباشر أو غي2 مباشر كليا أو أزئيا بأي 
أعاله  املبينة  الشركة  أهداف   من 
أو بأية أهداف مماثلة أو لها عالقة بها 
 والتي من شأنها املساهمة في تطوير 

أو تنمية نشاط الشركة.
الرفع من رأسمال الشركة  )ب (  
من  و7   6 الفصلين  تعديل  وبالتا ي 
وذلك للشركة  امسا�سي   النظام 

 كما يلي: 
الفصل 6: التقديمات

 / عند التأسيس:
· قامت السيدة سامية العراقي – 

،Samia LARAKI

بإنجاز تقديمة للشركة محدسة في 
مبلغ ................ 5.222 سرهم

2/ عند الرفع من رأسمال الشركة 
املقرر في 28 أكتوبر  222

· قامت السيدة سامية العراقي – 
،Samia LARAKI

بإنجاز تقديمة للشركة محدسة في 
مبلغ ................ 2.222 3 سرهم
الفصل 7: رأسمال الشركة

مبلغ  في  الشركة  رأسمال  يحدس 
 3. 52 إ 7  موزع  سرهم   3 5.222
للحصة  سرهم    22 فئة  من  حصة 
 3. 52 إ 7  من    مرقمة  الواحدة، 
سامية  للسيدة  نقدا  ممنوحة 
مقابل  الوحيدة  الشريكة  العراقي، 

تقديمتها.
تصرح املوقعة أسفله صراحة أن 
حصص الشركة التي تم إنشاؤها قد 
منحها  تم  وأنه  بالكامل  تحريرها  تم 

لها.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  ثانيا: 
بالدارالبيضاء  التجارية  املحكمة 
رقم  تحت  سأن22  222   26 بتاريخ 

.823235
للخالصة والتذكي2:

املسيـر

822I

FLASH ECONOMIE

DAKHLA DIVINE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

DAKHLA DIVINE شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي حي موالي 
رشيد رقم 22  - 73222 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 9989
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   29
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DAKHLA DIVINE
أميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العمليات الخاصة بالسكن السياحي 

وكافة العروض 
أو  املباشرة  العمليات  أميع 
بالسياحة  املتعلقة  املباشرة  غي2 

والعطالت
وتنظيم  الحجز  عمليات  كافة 
الرحالت الخاصة أو املهنية أملة أو 

فرسية..
عنوان املقر االأتماعي : حي موالي 
الداخلة   73222  -   22 رقم  رشيد 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 522  : شيماء  بداوي  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
حصة   522  : احمد  خيا  السيد 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  شيماء  بداوي  السيدة 
امللكي  الدرك  زنقة  العسكري  الحي 

رقم 26 73222 الداخلة املغرب.
حي  عنوانه)ا(  احمد  خيا  السيد 
بوأدور   7 222 هللا  عبد  موالي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  شيماء  بداوي  السيدة 
امللكي  الدرك  زنقة  العسكري  الحي 

رقم 26 73222 الداخلة املغرب
حي  عنوانه)ا(  احمد  خيا  السيد 
بوأدور   7 222 هللا  عبد  موالي 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 973 .

82 I

FLASH ECONOMIE

KINÉFAZ
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

kinéfaz شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي حي السالم 
شارع االمم املتحدة رقم 42  - 

73222 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 9987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   29
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. kinéfaz
العالج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطبيعي
لتعزيز البحث في العالج الطبيعي 
واملؤتمرات  االأتماعات  لتنظيم   ،
العلمية  الوثائق  لنشر   *  ، العلمية 
أوائز  ملنح   *  ، الكتب  لنشر   *  ،
لجمع   * البحث في العالج الطبيعي، 
 *  ، الوثائق املهنية وإسارتها وتوزيعها 
تنسيق وتباسل العمل مع الجمعيات 
املستويين  عل7  املماثلة  والهياكل 

الوطني والدو ي ، 

حي   : االأتماعي  املقر  عنوان 
السالم شارع االمم املتحدة رقم 42  

- 73222 الداخلة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : اكرض  فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فاطمة اكرض عنوانه)ا( 
 73222    55 رقم  السالم  حي 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة فاطمة اكرض عنوانه)ا( 
 73222    55 رقم  السالم  حي 

الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 972 .
822I

FLASH ECONOMIE

L.V.A SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

» L.V.A S.A.R.L AU » شركة
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
برأسمال 22.222  سرهم

املقر اإلأتماعي : حي الورسة رقم 254 
تيفلت

رقم السجل التجاري :  2838 
بالخميسات

عام  أمع  محضر  بمقت�سى 
تم   222 .  . 6 بتاريخ  استثنائي 
 L.V.A SARL  » لشركة  املبكر  الحل 
وتعيين السيدة قرواش أمينة   «  AU

مصفية للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بالخميسات، تحت رقم 358  بتاريخ 

222 . 2.27
823I

FLASH ECONOMIE

 GERANCE-LIBRE FONDS DE

COMMERCE
عقد تسيي2 حر مصل تجاري )امشخاص 

الطبيعيون(

عقد تسيي2 حر مصل تجاري

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الدار البيضاء بتاريخ 26 سأن22  222 

بوسرار  الكريم  عبد  السيد  أعطى 

بتاريخ  املزساس  املغربية  الجنسية  ذو 

في  القاطن  و  979 .2 .3 بتزنيت 

 24 الدار البيضاء تجزئة تدارت زنقة 
كاليفورنيا الحامل للبطاقة   32 رقم 

BK 9263  الوطنية رقم

التسيي2 الحر ل

 الشركة ذات املسؤولية املحدوسة 

EL YASSE FRERES باسم

 برأسمال 22.222  سرهم والكائن 

شارع   -61 البيضاء  الدار  في  مقرها 

اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني 
الطابق 2 رقم 62

 IF 52382993 TP 32297827 RC

5  68  ICE 222844453222224

ممثلة من قبل مسي2يها

الجنسية  ذو  الياس  زبي2  السيد 

 22.26. 969 املغربية املزساس بتاريخ 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل  و 

BE659993

السيد حسن الياس ذو الجنسية 

املغربية املزساس بتاريخ  97 . 2. 2 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل  و 

BE5 682 

البيضاء  الدار  في  يقيم  كالهما 
2 و  23 زنقة زرهون الطابق  بنجدية 

  

في  املوأوس  التجاري  امصل 

 LE تجزئة  بنجدية  البيضاء  الدار 

COMPTOIR بلوك ب رقم 26

من  سنوات   )5( خمس  ملدة 

 3 . 2.2226 حتى   2 .2 .2222

قابلة للتجديد لنفس الفت2ة إذا اتفق 

لشروط  وفًقا  ذلك  كل  الطرفان 

وأحكام العقد املذكور.
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سيتم اإليداع القانوني باملحكمة 

رقم  تحت  بالدارالبيضاء  التجارية 

السجل التجاري  68  5 

بعد النشر القانوني 

824I

FLASH ECONOMIE

EMMADITRAV SARL
إعالن متعدس القرارات

EMMADITRAV SARLشركة

شركة ذات مسؤولية محدوسة

برأسمال 22.222  سرهم

املقر اإلأتماعي: حي الداليا رقم 269 

تيفلت

عام  أمع  محضر  بمقت�سى 

لقد  بتاريخ 2.2 . 222  استثنائي 

بورثتها  شركة  نشاط  مواصلة  تقرر 

مسي2ا  املهدي  ماسي  السيد  وتعيين 

للشركة ملدة غي2 محدوسة.

سالم  اماسي  السيد  لوفاة  تبعا 

بتاريخ 25/10/2021 لقد قرروا سوي 

الحقوق املذكورة أسماؤهم بشهاسة 

 28/10/2021 ب  املؤرخة  اإلراثة 

لرأسمال  املكونة  الحصص  بتغيي2 

الشركة عل7 النحو التا ي:

سرهم    22 بقيمة  حصة   252*

السيدة  لفائدة  الواحدة  للحصة 

مواسي السعدية،

سرهم    22 بقيمة  حصة   252  *

للحصة الواحدة لفائدة السيد ماسي 

املهدي،

سرهم    22 بقيمة  حصة   252  *

السيدة  لفائدة  الواحدة  للحصة 

ماسي معاذ،

سرهم    22 بقيمة  حصة   252  *

اآلنسة  لفائدة  الواحدة  للحصة 

ماسي زهي2ة،

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

  359 رقم  تحت  بالخميسات، 

بتاريخ2.27 . 222

825I

FLASH ECONOMIE

STE YOUMNA ESPRESSO
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

Ste youmna espresso شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي الطابق   
رقم 2 عمارة 522 املنار الشقة 23 

الشرف - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  55 5

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  يونيو  222   22
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Ste  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. youmna espresso
غرض الشركة بإيجاز : بيع القهوة 

استي2اس و تصدير
الطابق   : االأتماعي  املقر  عنوان 
 23 522 املنار الشقة  2 عمارة    رقم 

الشرف - 42222 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : الشجري  أمال  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أمال الشجري عنوانه)ا( 
اسكجور ملحاميد 9 االزسهار 3 عمارة 

8 رقم 9 42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد أمال الشجري عنوانه)ا( 

اسكجور ملحاميد 9 االزسهار 3 عمارة 
8رقم 9 42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 5 55  .

826I

FLASH ECONOMIE

Ste DAUPHIN PECHE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 Ste DAUPHIN PECHE S.A.R.L

AU

شركة ذات املسؤولية املحدوسة ذات 

الشريك الوحيد
رأس مالها : 2222.22  سرهم 

رقم التقييد في السجل التجاري: 

   33

عنوان مقرها االأتماعي: إقامة 

الرباح رقم 4  مدخل» س» الدشي2ة 

الجهاسية 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 10/12/2020 تقررما يلي:

التي  الحصص  أميع  تفويت   

تملكها السيدة سخي هللا لطيفة 22  

حصة ا 7 السيد بورسوخ عمر 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   -

بتاريخ  النزكان  االبتدائية 

14/06/2021تحت رقم. 352 

827I

BAUR ZONE AFRIQUE SARL

BAUR ZONE AFRIQUE SARL
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BAUR ZONE AFRIQUE SARL

 3 انفا اقامة ازيرالطابق    مكتب 
رقم   ب ، 22252، الدار البيضاء 

املغرب

 BAUR ZONE AFRIQUE SARL
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي  3 انفا 
اقامة ازيرالطابق    مكتب رقم 

  ب - 22252 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
523837

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    7
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BAUR  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

. ZONE AFRIQUE SARL
سراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واستي2اس  وتركيب  وبيع  وشراء 
لألمور  املواس  أميع  وتصدير 
وامليكانيكا   ، باإللكت2ونيات  املتعلقة 
 ، والتقنيات الكهربائية   ، الكهربائية 
والهيدروليكا ، والحراريات ، والطاقة 
 ، أي معدات صناعية   ، بشكل عام 
وكذلك إنهاء أميع امعمال املتعلقة 

بهذه املاسة نفسها و
• تصنيع وتجميع وإصالح ومعايرة 
الكهروتقنية  املعدات  أميع  وتأأي2 

واإللكت2ونية والكهربائية والطاقة ،
الطاقة  مجال  في  استشارات   •

والكهرباء.
أي عمل أو   ، أي عملية أو نهج   •

نصيحة تتعلق بمختلف املجاالت
امللكية  حقوق  استثمارات   •
أميع  في  املباشرة  غي2  أو  املباشرة 
لها  التي  الشركات  أو  الشركات 
من خالل   ، غرض مشابه أو مشابه 
 ، واملساهمة   ، شركة أديدة  إنشاء 
واالكتتاب ، وشراء امسهم أو حقوق 
الشركة ، والعمليات والشركات ذات 

الغرض املماثل أو اإلضافي.
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وبصفة عامة أي معاملة مالية   •
أو  أو صناعية  أو عقارية  أو منقولة 
غي2  أو  مباشر  بشكل  تتعلق  تجارية 
 ، أعاله  املذكورة  بامشياء  مباشر 
تعزيز  عل7  قاسرة  ثم  ومن  محدسة 

تنمية الشركة..
:  3 انفا  عنوان املقر االأتماعي 
رقم  مكتب  ازيرالطابق     اقامة 
  ب - 22252 الدارالبيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

 BAUR MARKUS : 1.000 السيد
حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 BAUR MARKUS السيد 
 flurgasse 56832 suiz عنوانه)ا( 

.autriche
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
 BAUR MARKUS السيد 
 flurgasse 56832 suiz عنوانه)ا( 

autriche
 - بتاريخ  تم اإليداع القانوني ب- 

تحت رقم -.
828I

OUARDI DISTRIB

OUARDI DISTRIB
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

OUARDI DISTRIB
7 زنقة سبتة اقامة رامي الطابق 
2 املكتب رقم 8 ، 22236، الدار 

البيضاء املغرب
OUARDI DISTRIB شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي 7 زنقة 

سبتة اقامة رامي الطابق 2 املكتب 
رقم 8 - 22362 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    7
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. OUARDI DISTRIB
شراء   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنتجات  وتسويق  وتوزيع  وبيع 

الغذائية الزراعية.
املواس  وتوزيع  وتجهيز  إنتاج   •
الغذائية  واملنتجات  الغذائية 

الزراعية ،
واالستي2اس  الدولية  التجارة   •

والتصدير
• شراء وبيع وتوزيع منتجات ال2ن 

وامغذية الزراعية.
• متعهد ، مطعم ، وأبات سريعة 
أي عمل أو   ، أي عملية أو نهج   •

نصيحة تتعلق بمختلف املجاالت
• االستحواذ املباشر أو غي2 املباشر 
عل7 حصة في أي شركة أو شركة ذات 
من خالل   ، غرض مشابه أو مشابه 
 ، واملساهمة   ، شركة أديدة  إنشاء 
واالكتتاب ، وشراء امسهم أو حقوق 
الشركة ، والعمليات والشركات ذات 

الغرض املماثل أو اإلضافي.
وبصفة عامة أي معاملة مالية   •
أو  أو صناعية  أو عقارية  أو منقولة 
غي2  أو  مباشر  بشكل  تتعلق  تجارية 
 ، أعاله  املذكورة  بامشياء  مباشر 
تعزيز  عل7  قاسرة  ثم  ومن  محدسة 

تنمية الشركة..
زنقة   7  : االأتماعي  املقر  عنوان 
املكتب   2 الطابق  اقامة رامي  سبتة 
رقم 8 - 22362 الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
722 حصة   : السيد حسن ورسي 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيدة مينة الشال ي : 322 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ورسي  حسن  السيد 
شقة   23 رقم  حي منظرونا زنقة  2 
الدارالبيضاء   22 53 25 عين الشق 

املغرب.
عنوانه)ا(  الشال ي  مينة  السيدة 
طابق  الفيدوزي  محمد  زنقة    2
 22523 املستشفيات  حي   27

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  ورسي  حسن  السيد 
شقة   23 رقم  حي منظرونا زنقة  2 
الدارالبيضاء   22 53 25 عين الشق 

املغرب
 - بتاريخ  تم اإليداع القانوني ب- 

تحت رقم -.
829I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE ITINAS DIAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE ITINAS DIAL SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي قصر 
تازوغميت الخنك الراشيدية - 

52222 الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 5475
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222     
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ITINAS DIAL SARL

غرض الشركة بإيجاز : التجارة في 

االسوات شبه الطبية .

قصر   : االأتماعي  املقر  عنوان 

 - الراشيدية  الخنك  تازوغميت 

52222 الرشيدية املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسمال  مبلغ 

22.222,22  سرهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

البورخي�سي  حميد  السيد 

الخنك  تمزوغين  قصر  عنوانه)ا( 

الراشيدية   52222 الراشيدية 

املغرب.

البورخي�سي  احمد  السيد 

الخنك  تمزوغين  قصر  عنوانه)ا( 

الراشيدية   52222 الراشيدية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

البورخي�سي  حميد  السيد 

الخنك  تمزوغين  قصر  عنوانه)ا( 

الراشيدية 52222 الراشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 
رقم -.

8 2I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE HABD GHI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE HABD GHI SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االأتماعي رقم 49 
زنقة املقاومة الجرف - 52222 

الراشيدية املغرب.



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222)الجريدة الرسمية   25088

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 32 نون22  222 تمت إضافة 
إ 7 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :
تاأر الزأاج بالتقسيط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 623.

8  I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE YASSOUKA
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE YASSOUKA شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي قصر 
ازرو الخنك الرشيدية - 52222 

الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 5525
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  سأن22  222   22
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. YASSOUKA
املتاأرة-  : غرض الشركة بإيجاز 

ممون حفالت.
عنوان املقر االأتماعي : قصر ازرو 
الخنك الرشيدية - 52222 الرشيدية 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسمال  مبلغ 
22.222,22  سرهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

مهدي  موالي  وزان  السيد 
عنوانه)ا( قصر ازرو الخنك الرشيدية 

52222 الراشيدية املغرب.
العزيز  عبد  موالي  وزان  السيد 
عنوانه)ا( قصر ازرو الخنك الرشيدية 

52222 الراشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
العزيز  عبد  موالي  وزان  السيد 
عنوانه)ا( قصر ازرو الخنك الرشيدية 

52222 الرشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 

رقم -.
8 2I

STE FICOGEMISS

STE MISSOFERT
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FICOGEMISS
2  الطابق السفلي حي بام، 33252، 

ميسور املغرب
STE MISSOFERT شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي عمارة 
برحو الطابق الثاني شارع موالي 
احفيظ 33252 ميسور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 923

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  أبريل  222    6
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MISSOFERT
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة و البناء
تدبية املستغالت الفالحية.

عمارة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
موالي  شارع  الثاني  الطابق  برحو 

احفيظ 33252 ميسور املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

22.222,22  سرهم، مقسم كالتا ي:
:  السيد والعرابي موالي مصطفي 
سرهم    22 بقيمة  حصة    .222

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
مصطفي  موالي  والعرابي  السيد 
ايت  اوعلي  عثمان  ايت  عنوانه)ا( 

عياش 54352 ميدلت املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
مصطفى  موالي  والعرابي  السيد 
ايت  اوعلي  عثمان  ايت  عنوانه)ا( 

عياش 54352 ميدلت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل    6 بتاريخ  ببوملان  االبتدائية 

 222 تحت رقم 79.

8 3I

ALTA CONSULTING

GAIN CLIM
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

ALTA CONSULTING
82  شارع موالي سليمان الطابق 
التالت رقم 26 ، 92222، طنجة 

املغرب
GAIN CLIM شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي قيسارية 

اقامة الورس شارع بىر انزارن رقم   - 
92222 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.49 23

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  يونيو  222   24 املؤرخ في 
املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 
GAIN CLIM مبلغ رأسمالها 2.222  
اإلأتماعي  مقرها  وعنوان  سرهم 
بىر  شارع  الورس  اقامة  قيسارية 
انزارن رقم   - 92222 طنجة املغرب 
: شركة لم تنجز اي عملية  نتيجة ل 
تجارية النشغال الشريكين باعمالهما 

الخاصة ومرض املسي2..
و حدس مقر التصفية ب قيسارية 
اقامة الورس شارع بىر انزارن رقم   - 

92222 طنجة املغرب. 
و عين:

و  بابزين  بوشرة  السيد)ة( 
شارع ابوبكر الرازي اقامة  عنوانه)ا( 
 92222 رقم  2   8 الطابق  ماركوني 

طنجة املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : قيسارية 

اقامة الورس شارع بىر انزارن رقم  
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 6327.

8 4I

SAMIR FIDUCIAIRE

CENTRE L›HORIZON
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME ETAGE, VN, ، 50000،
MEKNES MAROC

CENTRE L›HORIZON شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي الطابق 

االر�سي مبنى أ 6 , مرأان 2, مكناس 
- 52222 مكناس املفرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

54879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداس القانون  أكتوبر  222   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CENTRE L’HORIZON

تنظيم   -  : غرض الشركة بإيجاز 

امحداث.

الطابق   : االأتماعي  املقر  عنوان 

االر�سي مبنى أ 6 , مرأان 2, مكناس 

- 52222 مكناس املفرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : عبايبو  أمينة  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عبايبو  أمينة  السيدة 

حدائق رياض توالل   65 الفيال رقم 

52222 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  عبايبو  أمينة  السيدة 

حدائق رياض توالل   65 الفيال رقم 

52222 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   27 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 5256.

8 5I

L.AUDIFEC

STE BOUHMADI BUILDING
إعالن متعدس القرارات

L.AUDIFEC
 N 67 RES BERNABEN 4 EME

 ETAGE ANGLE RUE FOURATE &
 ABOUTAOUR MAARIF MAARIF

 EXTENTION CASABLANCA،
20370، CASABLANCA MAROC
 STE BOUHMADI BUILDING
«شركة ذات املسؤولية املحدوسة»

وعنوان مقرها االأتماعي: حي 
الراشدية بلوك 3 رقم 93 قصبة 
23352 قصبة تاسلة  تاسلة -  

املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.665

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 29 نون22  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل7  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
 3333 تفويت  عل7  املوافقة  مايلي: 
حصة من طرف السيد عبد الهاسي 
الواحد  عبد  السيد  لفائدة  سكدك 
شرير، عمال بعقد عرفّي موقع بتاريخ 

.22/10/2021
عل7  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
عبد  السيد  استقالة  قبول  مايلي: 
كمسي2  منصبه  من  سكدك  الهاسي 
مع اإلشارة ا 7 أن   ، مشارك للشركة 
السيد بوحماسي عزيز حامل للبطاقة 
الوطنية رقم IA77386 أصبح املسي2 

الوحيد للشركة.
قرار رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 
تعديل البنوس 6 و7 و3  من القانون 

امسا�سي للشركات .
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل7 مايلي: 
  .222.222 رأس مال الشركة البالغ 
حصة    2222 من  املتكون  سرهم 
الواحدة  للحصة  سرهم    22 بقيمة 
6667 حصة   : ،أصبح مقسم كالتا ي 
 3333 و  شرير  الواحد  عبد  للسيد 

حصة للسيد بوحماسي عزيز.

بند رقم 7: الذي ينص عل7 مايلي: 
  .222.222 رأس مال الشركة البالغ 
حصة    2222 من  املتكون  سرهم 
الواحدة  للحصة  سرهم    22 بقيمة 
6667 حصة   : ،أصبح مقسم كالتا ي 
 3333 و  شرير  الواحد  عبد  للسيد 

حصة للسيد بوحماسي عزيز.
عل7  ينص  الذي   : 3 رقم  بند 
السيد بوحماسي عزيز حامل  مايلي: 
هو   IA77386 للبطاقة الوطنية رقم 

املسي2 الوحيد للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  تاسلة  بقصبة  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 58 .

8 6I

Virtual space international

IMMOSAG
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Virtual space international
 BD zerktouni 6 ème etage ، 46

20100، Casablanca Maroc
IMMOSAG شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الساسس مكاتب 
5 و 6  الدار البيضاء 22 22 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  سأن22  222   29
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMMOSAG

كل ما له   : غرض الشركة بإيجاز 
عالقه بالبناء.

46 شارع  عنوان املقر االأتماعي : 
الزرقطوني الطابق الساسس مكاتب 
5 و 6  الدار البيضاء 22 22 الدار 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : اكوزول  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اكوزول  سعيد  السيد 
شارع اطلنتيد حي ال22كه رقم  2 بولو 

22222 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  اكوزول  سعيد  السيد 
شارع اطلنتيد حي ال22كه رقم  2 بولو 

22222 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.

8 7I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

CEPM MAROC
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 
الكريم الخطابي،عمارة مركز أعمال 

أليز، الطابق الثالث، مكتب رقم  2 
، 42222، مراكش املغرب

CEPM MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي : تجزئة 
الزيتون املحاميد، رقم 75 الطابق 

السفلي، مكتب رقم4 - 42222 
مراكش املغرب.
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قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.49495
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر  أبريل  222   32 في  املؤرخ 
ذات  شركة   CEPM MAROC حل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسمالها 22.222 سرهم 
تجزئة  اإلأتماعي  مقرها  وعنوان 
الطابق   75 رقم  املحاميد،  الزيتون 
 42222  - رقم4  مكتب  السفلي، 
مراكش املغرب نتيجة التمام املشاريع 
امل22مجة و عدم إيجاس فرص أديدة 

نظرا لألزمة الحالية.
و عين:

 PATRICE السيد)ة( 
و   EMMANUEL MARCHAL
 29HAMEAU DE عنوانه)ا( 
 L’AURETO, DOMAINE DE SAINT
 ENDREOL, 83920 LA MOTTE

France كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
وفي تجزئة  أكتوبر  222  بتاريخ  3 
الطابق   75 رقم  املحاميد،  الزيتون 
 42222  - رقم4  مكتب  السفلي، 

مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32372 .
8 8I

 conseil du grand   2استشارة املغرب الكبي

maghreb

شركـة أنوار ايموديليز
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

 conseil du   2استشارة املغرب الكبي
grand maghreb

 BD ABDELKRIM   3
 ELKHETTABI RESIDENCE

 MOHANDIZ IMM D
 1ER ETAGE N°4 113 BD

 ABDELKRIM ELKHETTABI
 RESIDENCE MOHANDIZ IMM

 D 1ER ETAGE N°4، 40140،
MARRAKECH املغرب

شركـة أنوار ايموسيليز شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 32 
زنقة محمد البقال أليز رقم 32 زنقة 
محمد البقال أليز 42 42 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 2 95

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2226 نون22   28 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
السيدة سلوى  )ة(  تفويت السيد 
 32 الخملي�سي و السيد محموس انوار 
 6.222 أصل  من  اأتماعية  حصة 
السيد  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

محمد انوار بتاريخ 28 نون22 2226.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون22    5 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 29522 .

8 9I

AL ISTICHARYA CONSULTING

 ZAHIRI NATURAL HUILES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تأسيس شركة

AL ISTICHARYA CONSULTING
 BLOC 7 LOTIS 3 MARS N°48 2 

 1ER ETAGE BENI MELLAL ،
23500، BENI MELLAL MAROC

 ZAHIRI NATURAL HUILES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي اوالس 

بورحمون سوق السبت اوالس النما 
الفقيه بن صالح 23422 سوق 

السبت اوالس النما املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

275
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  ماي  222   25
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZAHIRI NATURAL HUILES SARL

معصرة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتصدير  -االست2اس  الزيتون  لزيت 

-تجارة.

اوالس   : االأتماعي  املقر  عنوان 

النما  اوالس  السبت  سوق  بورحمون 

سوق   23422 صالح  بن  الفقيه 

السبت اوالس النما املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

522 حصة   : السيد الزاهري ربيع 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

السيد الزاهري امين : 252 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

السيد الزاهري عزيز : 252 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ربيع  الزاهري  السيد 

اوالس  السبت  سوق  بورحمون  اوالس 

اوالس  السبت  سوق   23422 النما 

النمة املغرب.

عنوانه)ا(  امين  الزاهري  السيد 

اوالس  السبت  سوق  بورحمون  اوالس 

اوالس  السبت  سوق   23422 النما 

النما املغرب.

عنوانه)ا(  عزيز  الزاهري  السيد 

اوالس  السبت  سوق  بورحمون  اوالس 

اوالس  السبت  سوق   23422 النما 

النما املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  ربيع  الزاهري  السيد 

اوالس  السبت  سوق  بورحمون  اوالس 

اوالس  السبت  سوق   23422 النما 

النمة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسوق السبت اوالس النمة 

رقم  تحت  يوليوز  222   22 بتاريخ 

. 72

822I

jamal ait hommad

سوتنير كن
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jamal ait hommad

 lascam residence yassir br nr 5

 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC

سوتني2 كن شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 23 شارع 

انوال اقامة فلوري    مكتب 4 

قنيطرة 4222  قنيطرة مغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

63429

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  سأن22  222   29

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : سوتني2 

كن.

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

االشغال املختلفة.

23 شارع  عنوان املقر االأتماعي : 

 4 مكتب  فلوري     اقامة  انوال 

قنيطرة 4222  قنيطرة مغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة: 222.222.  

سرهم، مقسم كالتا ي:
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 : الراس  الرحمان  عبد  السيد 
سرهم    22 بقيمة  حصة    2.222

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الراس  الرحمان  عبد  السيد 
  6222  37 افكا رقم  حي  عنوانه)ا( 

سيدي قاسم مغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الراس  الرحمان  عبد  السيد 
  6222  37 افكا رقم  حي  عنوانه)ا( 

سيدي قاسم مغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

رقم -.
82 I

 conseil du grand   2استشارة املغرب الكبي

maghreb

شركـة أنوار ايموديليز
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

رفع رأسمال الشركة

 conseil du   2استشارة املغرب الكبي
grand maghreb

 BD ABDELKRIM   3
 ELKHETTABI RESIDENCE

 MOHANDIZ IMM D
 1ER ETAGE N°4 113 BD

 ABDELKRIM ELKHETTABI
 RESIDENCE MOHANDIZ IMM

 D 1ER ETAGE N°4، 40140،
MARRAKECH املغرب

شركـة أنوار ايموسيليز شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 32 
زنقة محمد البقال أليز رقم 32 زنقة 
محمد البقال أليز 42 42 مراكش 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 2 95

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   2223 ماي   22 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 
«522.222 سرهم» أي من «22.222  

عن  سرهم»   622.222» إ 7  سرهم» 
إسماج احتياطي أو أرباح أو   : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 7 852  .
822I

ED TRUST

GREEN AGRO PARTNER
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ED TRUST
 BD ALQODS 826

 MANDARONA 826 BD
 ALQODS MANDARONA،
20480، Casablanca MAROC

GREEN AGRO PARTNER شركة 
ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي إقامة 

الفتح، 7 2، شارع ابراهيم 
الروساني، الطابق امول، رقم 3 الدار 

البيضاء - 22222 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524483

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  شتن22  222   22
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GREEN AGRO PARTNER
استي2اس   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واملنتجات  امشياء  أميع  وتصدير 
مكتب   - واملواس أو املعدات الزراعية 

الدراسات العام والزراعي..
إقامة   : االأتماعي  املقر  عنوان 

الفتح، 7 2، شارع ابراهيم الروساني، 
الطابق امول، رقم 3 الدار البيضاء - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : رحم  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف رحم عنوانه)ا( 33 
بلوك س حي السعاسة تيزنيت 85222 

تيزنيت املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد يوسف رحم عنوانه)ا( 33 
بلوك س حي السعاسة تيزنيت 85222 

تيزنيت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 822882.
823I

FUTURE CONSEIL

 AUTO ECOLE
MOHAMMADI

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
52 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

امول ، 22 26، برشيد املغرب
 AUTO ECOLE MOHAMMADI
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي سوار اوالس 

املكي أماعة احالف بنسليمان - 
3222  بنسليمان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون   2222 سأن22   29
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AUTO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ECOLE MOHAMMADI
مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتعليم السياقة.
عنوان املقر االأتماعي : سوار اوالس 
 - بنسليمان  احالف  أماعة  املكي 

3222  بنسليمان املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : السيد يوسف محمدي 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف محمدي عنوانه)ا( 
 2  زنقة بومدين الغوتي حي الداخلة 

22554 الداربيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة بشرى اكشيتل عنوانه)ا( 
 322 2  3 922 الدمام   527 ص ب 

الدمام سعوسية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  سليمان  ب2ن  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 652.

824I

سرعة ارشاسات ش.م.م

CONCABOU
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

سرعة ارشاسات ش.م.م
شارع محمد الخامس صندوق بريد 
2  تصومعت ، 45222، ورزازات 

املغرب
CONCABOU شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
)في طور التصفية(
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وعنوان مقرها اإلأتماعي سوار ايت 

الخرج تانسيفت - 45922 زاكورة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.296 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

7  شتن22  222 تقرر حل  املؤرخ في 

املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ   CONCABOU

مقرها  وعنوان  سرهم    22.222

اإلأتماعي سوار ايت الخرج تانسيفت 
 : زاكورة املغرب نتيجة ل   45922  -

التوقف النهائي للشركة..

و حدس مقر التصفية ب سوار ايت 
زاكورة   45922  - تانسيفت  الخرج 

املغرب. 

و عين:

و  بوعراب  اسريس  السيد)ة( 
 45222 24 حي امطر  رقم  عنوانه)ا( 

ورزازات املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   29 بتاريخ  بزاكورة  االبتدائية 

 222 تحت رقم 52.

825I

سرعة ارشاسات ش.م.م

 SOCIETE OAABDI
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

سرعة ارشاسات ش.م.م

شارع محمد الخامس صندوق بريد 

2  تصومعت ، 45222، ورزازات 

املغرب

 SOCIETE OAABDI

CONSTRUCTION شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي سوار 

العروميات ترناتة - 45922 زاكورة 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2937

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم  أكتوبر  222    3 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«422.222 سرهم» أي من «22.222  

عن  سرهم»   522.222» إ 7  سرهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

امسا�سي  القانون  تحيين   *

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   29 بتاريخ  بزاكورة  االبتدائية 

 222 تحت رقم 53.

826I

CABINET LAAFOU CONSEIL

 COLLEGE LASALLE

INTERNATIONAL
إعالن متعدس القرارات

 COLLEGE LASALLE

 INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدوسة 

برأس مال 822.222,22.  سرهم

وعنوان مقرها االأتماعي 272 شارع 

زرقطوني، الدار البيضاء املغرب.
رقم التقييد في السجل التجاري 

.56565

 ( بمقت�سى محضر قرار الشركاء 

بتاريخ 32 يونيو  222 ، تقررمايل7 :

 Collège شركة  ضم  اندماج   -  

 Lasalle International Tanger

 Collège Lasalle شركة  قبل  من 

International؛ 
شركة  مال  رأس  زياسة   -

 Collège Lasalle International

لي2تفع  28.622,22 سرهم،  بمبلغ 

إ 7  سرهم    .822.222,22 من 

928.622,22.  سرهم،

من   6 التعديل املقابل للماسة   -  

النظام امسا�سي؛

2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 

 28 بتاريخ  البيضاء  الدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823593.

عن املستخلص والبيانات 

827I

COMPETENCES CONSULTANTS

SPOTTER

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

 COMPETENCES

CONSULTANTS

 N°5, Bd Zerktouni Rés la

 Tourette 3éme étage Bureau

 N°8 ، 20100، Casablanca

MAROC

SPOTTER شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 265, شارع 

الزرقطوني الطابق 9 رقم 92, الدار 

البيضاء - 22 22 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.488685

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت  نون22  222    5 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

العا ي  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اأتماعية  حصة   22 بوقشبين 

السيد  لفائدة  حصة    22 أصل 

نون22    5 املامون الكتاني بتاريخ  )ة( 

.222 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 77 822.

828I

املقفلجي علي

 CENTRE PRIVE
GETYOURBAC SARL

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تعيين مسي2 أديد للشركة

املقفلجي علي
قيسارية الوحدة الطابق الثاني رقم 
املكتب 2  ، 93222، تطوان املغرب
 CENTRE PRIVE GETYOURBAC

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي ش. 
الجيش امللكي عمارة 8 2، ط. 4 رقم 

4  - 93222 تطوان املغرب.
تعيين مسي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2667 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين  مارس  222   29 املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  أديد  مسي2 

بالعطار احمد كمسي2 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس  االبتدائية بتطوان بتاريخ  3 

 222 تحت رقم 2749.
829I

nezha elwassi

 AUTO DECALAMENAGEC
MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
حل شركة

nezha elwassi
 BD. MOHAMMED V. RES .62

 MANSOUR BILLAH 1ER ETAGE
 N°1 EL JADIDA ، 24000، el

jadida marco
 AUTO DECALAMENAGEC

MAROC شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي 62 شارع 
الزرقطوني الطابق 2 شقة رقم 6 - 

22472 الدار البيضاء املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.46 96 
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر  أكتوبر  222   25 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدوسة 
 AUTO DECALAMENAGEC
  22.222 رأسمالها  مبلغ   MAROC
 62 اإلأتماعي  مقرها  وعنوان  سرهم 
شارع الزرقطوني الطابق 2 شقة رقم 
املغرب  البيضاء  الدار   22472  -  6

نتيجة ل : توقف تام للنشاط.
و حدس مقر التصفية ب 62 شارع 
 -  6 شقة رقم   2 الزرقطوني الطابق 

22472 الدار البيضاء املغرب . 
و عين:

السيد)ة( ايوب وع�سي و عنوانه)ا( 
سال  تابريكت   32 رقم  الكومي2  حي 
)ة(  كمصفي  املغرب  سال     222

للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 895 82.
832I

املقفلجي علي

 CENTRE PRIVE
GETYOURBAC SARL

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تفويت حصص

املقفلجي علي
قيسارية الوحدة الطابق الثاني رقم 
املكتب 2  ، 93222، تطوان املغرب
 CENTRE PRIVE GETYOURBAC

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي ش. 
الجيش امللكي عمارة 8 2، ط. 4 رقم 

4  - 93222 تطوان املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2667 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  مارس  222   24 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

 NAOFAL )ة(  السيد  تفويت 
حصة اأتماعية   ALMAKFALJI 25
حصة لفائدة السيد    22 من أصل 
 24 )ة( AHMED BELAATAR بتاريخ 

مارس  222.
 NAOFAL )ة(  السيد  تفويت 
حصة اأتماعية   ALMAKFALJI 25
حصة لفائدة السيد    22 من أصل 
 24 بتاريخ   SABER HAMDINI )ة( 

مارس  222.
 ABDELHAFID )تفويت السيد )ة
حصة   AHADDOUCH 25
حصة    22 أصل  من  اأتماعية 
 DRISS )ة(  السيد  لفائدة 
BENKHALI بتاريخ 24 مارس  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مارس  االبتدائية بتطوان بتاريخ  3 

 222 تحت رقم 2749.
83 I

monde consulting

FRM TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

monde consulting
٬766شارع محمد الساسس الطابق 

التاني الدار البيضاء ، 22552، الدار 
البيضاء املغرب

FRM TRANS شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي 766 ، 
شارع محمد الساسس ، الدور الثاني 
، الفدا - كازابالنكا - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29922 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 6  أكتوبر  222 تقرر حل 
 FRM شركة ذات املسؤولية املحدوسة
  22.222 رأسمالها  مبلغ   TRANS
 766 سرهم وعنوان مقرها اإلأتماعي 
الدور   ، الساسس  محمد  شارع   ،
 22222  - كازابالنكا   - الفدا   ، الثاني 
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 
مواكبة املشروع للتطلعات املرسومة 

بسبب الجائحة.

 ،  766 ب  التصفية  مقر  حدس  و 
شارع محمد الساسس ، الدور الثاني 
الدار   22222  - كازابالنكا   - الفدا   ،

البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة( لطيفة وشن و عنوانه)ا( 
 22222 سيدي بيبي اشتوكة ايت بها 
CASABLANCA املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
و  وشن  السعدية  السيد)ة( 
ايت  بيبي اشتوكة  سيدي  عنوانه)ا( 
املغرب   CASABLANCA  22222 بها 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 ،  766  : الوثائق املتعلقة بالتصفية 
شارع محمد الساسس ، الدور الثاني 

، الفدا - كازابالنكا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 679 82.
832I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

DISTRIBIO
انفصال أوإسماج 

إسماج الشركات
 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL
 Place des Nations Unies ، , 2
20800، CASABLANCA MAROC

DISTRIBIO
وعنوان مقرها اإلأتماعي إقامة 

ميامار، بقعة 36، زنقة والس حدو، 
 ي كريت 432، زنقة مصطفى املعاني 

22222 الدار البيضاء املغرب.
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 697 
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 نون22  222 تقرر إسماج 

الشركات: 
شركة تسميتها أو إسمها التجاري 
سيست2يبيو و الكائن مقرها اإلأتماعي 
ب إقامة ميامار، بقعة 36، زنقة والس 
حدو،  ي كريت 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

شركة تسميتها أو إسمها التجاري 

مقرها  الكائن  و  ماركت  أف 

بقعة  ميامار،  إقامة  ب  اإلأتماعي 
 22222 3، زنقة والس حدو،  ي كريت 

الدار البيضاء املغرب

: شركتان  سواعي إسماج الشركات 

ذات غرض إأتماعي متكامل.

أهدافه : الشركات في طور التطور 

سياسة  تنفذ  أن  ويجب  الكامل 

استثمارات سريعة وهامة .

سيست2يبيو  شركة   : شروطه 

ستضم شركة أف ماركت.

تعيين و تقديم امصول و الخصوم 

أو  الضامة  للشركات  نقلها  املزمع 

الشركات الجديدة : 

.464  778,96

كما تم تسليم الحصص أو امسهم 
بالكيفية التالية : رفع رأسمال شركة 

سيست2يبيو بمبلغ 2.465.222  سرهم.

الحصص أو امسهم  و تم إعطاء 

يناير   2  : بتاريخ  امرباح  في  الحق 

222 

املنجزة  العمليات  صالحية 

أو  املضمومة  الشركات  طرف  من 

املحاسباتي  املنظور  من  املنفصلة 

و  يناير  222  ابتداءا من تاريخ  2 

املعنية  الشركات  حسابات  حصرت 

شروط  إلعداس  املستعملة  باممر 

العملية بالتواريخ التالية:

شركة سيست2يبيو بتاريخ  3 سأن22 

2222

بتاريخ  3  ماركت  أف  شركة 

سأن22 2222
حقوق  تباسل  نسبة  حدست  و   

الشركة في 2، و إن اقت�سى اممراملبلغ 

  2.465.222 التباسل  لفرق  املعدل 

سرهم

 35.946.778 مبلغ  خصص  كما 

سرهم لعالوة إسماج الشركات.
ذوي  للشركاء  املخولة  الحقوق 

الخاصة و لحاملي سندات  الحقوق 

كل  االقتضاء  عند  و  امسهم،  غي2 

االمتيازات الخاصة : 
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 .بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 8 6 82.
833I

مستامنة الرأاء للمحاسبة

RIF GREEN TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مستامنة الرأاء للمحاسبة
حي النجاة زنقة بني مالل رقم 34 ، 

23552، سوق السبت املغرب
RIF GREEN TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي اوالس ازمام 
الطريق الرئيسية سوق السبت 

الفقيه بن صالح - 23522 سوق 
السبت اوالس النمة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 253
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر  شتن22  222    4 في  املؤرخ 
محدوسة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 RIF GREEN الوحيد  الشريك  ذات 
 222.222 TRAVAUX مبلغ رأسمالها 
سرهم وعنوان مقرها اإلأتماعي اوالس 
ازمام الطريق الرئيسية سوق السبت 
سوق   23522  - صالح  بن  الفقيه 
السبت اوالس النمة املغرب نتيجة ل : 

انتهاء الغرض.
اوالس  ب  التصفية  مقر  حدس  و 
ازمام الطريق الرئيسية سوق السبت 
سوق   23522  - صالح  بن  الفقيه 

السبت اوالس النمة املغرب. 
و عين:

و  شكيب  الشرقاوي  السيد)ة( 
سوق   2352 الصفاء  حي  عنوانه)ا( 
السبت اوالس النمة املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسوق السبت اوالس النمة 
رقم  تحت  أكتوبر  222   27 بتاريخ 

.282/2021

834I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

 SIEMENS GAMESA
 RENEWABLE ENERGY

 SUC CASABLANCA
SUCCURSALE

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تعيين ممثل قانوني للشركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES
422, شارع محمد الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم 2  422, شارع 
محمد الزرقطوني الطابق الثاني، 
الرقم 2 ، 22222، الدار البيضاء 

MAROC
 SIEMENS GAMESA

 RENEWABLE ENERGY SUC
 CASABLANCA SUCCURSALE
«شركة ذات املسؤولية املحدوسة»

وعنوان مقرها االأتماعي: 97 سينار 
بحريني محمد الخامس باساج 

أاليناري الطابق الرابع - - الدار 
البيضاء اململكة املغربية.

«تعيين ممثل قانوني للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 432 9
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
وتبعا  أكتوبر  222   26 في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  الحا ي  املسي2  لعزل 

املمثل)ين( القانوني)ين(: 
- يازغي موباشي2 نجالء

 
- . شركة ذات املسؤولية املحدوسة 

الكائن مقرها اإلأتماعي ب: . . . .
عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 963 82.

835I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

 SIEMENS GAMESA
RENEWABLE ENERGY

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تعيين مسي2 أديد للشركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES
422, شارع محمد الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم 2  422, شارع 
محمد الزرقطوني الطابق الثاني، 
الرقم 2 ، 22222، الدار البيضاء 

MAROC
 SIEMENS GAMESA

RENEWABLE ENERGY شركة 
ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي مركز 
امعمال الكورنيش أنفا -  

62 22 الدار البيضاء اململكة 
املغربية.

تعيين مسي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.369279
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 26 أكتوبر  222 تم تعيين 
يزغي  مسي2 أديد للشركة السيد)ة( 

مباشي2 نجالء كمسي2 آخر
تبعا إلقالة مسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 962 82.
836I

سوكوبروميد

سوكوبروميد
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سوكوبروميد
ساحة كاستيالر مكتب الفارابي 
الطابق 22 مكتب 33 طنجة، 

Tanger  ،92222 املغرب
سوكوبروميد شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي ساحة 
كاستيالر مكتب الفارابي الطابق 

2 مكتب 33 طنجة 92222 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   28

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

سوكوبروميد.

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطبية  للمنتجات  والتجزئة  الجملة 

وأأهزة تقويم العظام

 استي2اس وتصدير املنتجات الطبية 

بالجملة  العظام  تقويم  وأأهزة 

والتجزئة

تجارة.

ساحة   : االأتماعي  املقر  عنوان 

 2 الطابق  الفارابي  مكتب  كاستيالر 

طنجة   92222 طنجة   33 مكتب 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

الحري�سي  امين  محمد  السيد 

سرهم    22 بقيمة  حصة    .222  :

للحصة .

   : السيد محمد امين الحري�سي 

بقيمة 22  سرهم.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحري�سي  امين  محمد  السيد 

عنوانه)ا( حي الوهابي الزموري شارع 

عائشة رقم 5  طنجة 92222 طنجة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
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الحري�سي  امين  محمد  السيد 
عنوانه)ا( حي الوهابي الزموري شارع 
عائشة رقم 5  طنجة 92222 طنجة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 46 248.
837I

CCJF

 SOCIETE IMMOBILIERE
BENSER

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE
BENSER شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي ، شارع 

بوركون زنقة أعفر ابن حبيب إقامة 
املشرق 2، الطابق امول، رقم 3 - 

22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52363 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   22
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE IMMOBILIERE  :

.BENSER
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
شارع   ،  : االأتماعي  املقر  عنوان 
بوركون زنقة أعفر ابن حبيب إقامة 

 -  3 رقم  امول،  الطابق   ،2 املشرق 
22222 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة: 222.222.  
سرهم، مقسم كالتا ي:

املحمدي  العلوي  محمد  السيد 
سرهم    22 بقيمة  حصة    .222  :

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املحمدي  العلوي  محمد  السيد 
رقم     قرطبة  زنقة  عنوانه)ا( 

92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
املحمدي  العلوي  محمد  السيد 
رقم     قرطبة  زنقة  عنوانه)ا( 

92222 طنجة املغرب
املحمدي  العلوي  هشام  السيد 
رقم     قرطبة  زنقة  عنوانه)ا( 

92222 طنجة املغرب
املحمدي  العلوي  اسريس  السيد 
رقم     قرطبة  زنقة  عنوانه)ا( 

92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 766 82.

838I

مستامنة الحسابات املجد

 SOCIETE EL BAAOUTI MILK
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
قفل التصفية

مستامنة الحسابات املجد
شارع الجزائر رقم 33 الناضور 

الناضور، 62222، الناضور املغرب
 SOCIETE EL BAAOUTI MILK

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي : حي 
بويزارزارن الناظور 62222 الناظور 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 623 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون22  222    9 املؤرخ في 
 SOCIETE EL BAAOUTI MILK
املسؤولية  ذات  شركة   SARL
  22.222 رأسمالها  مبلغ  املحدوسة 
حي  اإلأتماعي  مقرها  وعنوان  سرهم 
الناظور   62222 بويزارزارن الناظور 
املالئم  الغي2  الملناخ  نتيجة  املغرب 

لالعمال.
و عين:

و  البعوتي  امحمد  السيد)ة( 
حمو  اوالس  لحرارشة  سور  عنوانه)ا( 
الدريوش   62253 امطالسة  الجبل 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
حي  وفي  نون22  222    9 بتاريخ 
الناظور   62222 بويزارزارن الناظور 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   25 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

 222 تحت رقم  447.
839I

FIDUCIAIRE DE SAFI «FIDUSAF

 SOCIETE ENTREPRISE
 DE REALISATION DES 3

»RESEAUX «ER3R
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وفاة شريك

FIDUCIAIRE DE SAFI «FIDUSAF
 2RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI MAROC
 SOCIETE ENTREPRISE DE

 REALISATION DES 3 RESEAUX
ER3R»» شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم  8 

شارع السحيمي لقلعة سيدي واصل 
- 46222 اسفي املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3  37
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22 نون22  222 تم اإلعالم  املؤرخ في 

و  حمو  بن  لحسن  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  عل7  حصصه  توزيع 
أكتوبر   26 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

 222 بالشكل امتي :
 583  ، حمو  بن  نوال  السيد)ة( 

حصة .
 252  ، السيد)ة( خدوج الحنتي2ي 

حصة .
السيد)ة( محمد بن حمو ، 67 .  

حصة .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22  بتاريخ  2  بآسفي  االبتدائية 

 222 تحت رقم 2595.
842I

azzouziabdelali

 SOCIETE DAR MANARAT
FES

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تأسيس شركة

azzouziabdelali
FES ، 30010، FES MAROC

 SOCIETE DAR MANARAT FES
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 45 
عرصة ملدل�سي باب الجديد - 32222 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72453
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    6
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE DAR MANARAT FES
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشقق والغرف املفروشة - االستي2اس 

والتصدير - أشغال البناء املختلفة.
 45 رقم   : عنوان املقر االأتماعي 
عرصة ملدل�سي باب الجديد - 32222 

فاس املغرب.
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أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

 522  : يوبي  السيد محمد عاسل 
حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

حصة   522  : يوبي  عالل  السيد 
بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

يوبي  عاسل  محمد  السيد 
عنوانه)ا( مركب منارة الشمال شطر 
 8 شقة   2 ط  أو  عمارة  بلوك      

93222 تطوان املغرب.
عنوانه)ا(  يوبي  عالل  السيد 
عرصة ملدل�سي باب الجديد   45 رقم 

32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
يوبي  عاسل  محمد  السيد 
عنوانه)ا( مركب منارة الشمال شطر 
 8 شقة   2 ط  أو  عمارة  بلوك      

93222 تطوان املغرب
عنوانه)ا(  يوبي  عالل  السيد 
عرصة ملدل�سي باب الجديد   45 رقم 

32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   32 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 5428.
84 I

STE FAN ZONE SARL

شركة اكسبات-لوك-سيرفيس 
EXPAT-LOC-SERVICES-

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تأسيس شركة

STE EXPAT-LOC-SERVICE
 MAG N°2 LOTISSEMENT

 CHEMS LOT 24 BENSOUDA ،
30000، FES MAROC

شركة اكسبات-لوك-سي2فيس 
-EXPAT-LOC-SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي متجر رقم 
2 تجزئة شمس قطعة 24 بنسوسة - 

32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72425

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   28
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 
EXPAT-- اكسبات-لوك-سي2فيس 

.LOC-SERVICES
: - مستغل  غرض الشركة بإيجاز 
شقق ,أأزاء شقة,أو محالت مختلفة 
طريق  عن  عمارة  أأزاء  أو  أوعمارة 

االيجار من الباطن .
والشقق  الحجرات  مكري   -

املؤثتة..
عنوان املقر االأتماعي : متجر رقم 
24 بنسوسة -  2 تجزئة شمس قطعة 

32222 فاس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 522  : السيد باريدا كزافييه,بول 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيدة رشيدة أرير : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
,بول  كزافييه  باريدا  السيد 
فرنسا   3  32 فرنسا  عنوانه)ا( 

فرنسا.
عنوانه)ا(  أرير  رشيدة  السيدة 

فرنسا 32  3 فرنسا فرنسا.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
,بول  كزافيية  باريدا  السيد 
فرنسا   3  32 فرنسا  عنوانه)ا( 

فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 5373.
842I

sud ocean conseil

أ ش ديزين
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sud ocean conseil
agadir ، 80060، agadir maroc
أ ش سيزين شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 

مو 7 عبد اله زنقة البليدة العيون - 
82222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  غشت  222   25
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ش  أ   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

سيزين.
-1تشييد   : غرض الشركة بإيجاز 
السكنية2.  وغي2  السكنية  املباني 
التضييق ، وتوزيع امثاث ، واملساعدة 

الفنية ، والتنسيق ، واملناسبات
3. بيع وشراء وتسويق أميع املواس 

واملواس املقيدة
 ، االنقباض   ، أعمال الديكور   .4
املعاسن ، الخشب ، امملنيوم وأعمال 

متنوعة
أي نشاط من أعمال اإلنجاز   5-
والت2كيب  والبيع  والشراء  والت2كيب 
التيار  بـ:  املتعلقة  بامنشطة  املتعلق 
والضعيف  القوي  العام  الكهربائي 
امنظمة  وأميع  املنزلية  وامتمتة   ،
وتركيب   ، والهاتفية  الكهربائية 
وسخانات   ، الكهربائية  التدفئة 
أو  والشمسية   ، الكهربائية  املياه 
وامليكانيكية.   ، الديناميكية الحرارية 
 ، فنية  وإنذارات  اقتحام   ، تهوية 

شفط مركزي.

املعدات  وتصدير  استي2اس   .6

الشركة  لنشاط  الالزمة  واملواس 

والجرافات

7. النقل

8. التجارة

شارع   : االأتماعي  املقر  عنوان 

 - مو 7 عبد اله زنقة البليدة العيون 

82222 العيون املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ال22هيمي  وفاء  السيدة 

شقة    شارع مو ي عبد هللا مراكش 

82262 مراكش املغرب .

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  ال22هيمي  وفاء  السيدة 

شقة    شارع مو ي عبد هللا مراكش 

82262 مراكش املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن22   27 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

 222 تحت رقم 2855/2021.

843I

SOMIGEC

TRANS CHOURI
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االأتماعي للشركة

SOMIGEC

 Bd Allal El Fassi, Immeuble 1 N°

7، 35000، Taza Maroc

Trans Chouri شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي سوار 

ملسارة، تازة - 35222 تازة املغرب.

تحويل املقر االأتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5623
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 29 شتن22  222 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
تازة   35222  - تازة  ملسارة،  «سوار 
املغرب» إ 7 «شارع إبن خلدون، شقة 
 35222  - إيراك،  4 ، عمارة  ،  رقم 

تازة املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر    8 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

 222 تحت رقم 552.
844I

STE FIDUCAT

STE HASSAN ITRI MALAKE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme ETAGE N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC

 STE HASSAN ITRI MALAKE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي امللك 

املسمى يانيس عمارة 6 محل رقم 
4 طريق الدار البيضاء كدية لعبيد 
- 42222 مراكش املغرب - 42222 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26 25

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر  أكتوبر  222  في  3  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدوسة 
STE HASSAN ITRI MALAKE مبلغ 
وعنوان  سرهم    22.222 رأسمالها 
املسمى  امللك  اإلأتماعي  مقرها 
طريق   4 رقم  محل   6 عمارة  يانيس 
 42222  - الدار البيضاء كدية لعبيد 
مراكش   42222  - املغرب  مراكش 
التوقف التام عن   : املغرب نتيجة ل 

النشاط.
امللك  ب  التصفية  مقر  حدس  و 
رقم  محل   6 عمارة  يانيس  املسمى 
كدية لعبيد  طريق الدار البيضاء   4

 42222  - مراكش املغرب   42222  -

مراكش املغرب. 

و عين:

و  املتسلي  االله  عبد  السيد)ة( 

 87 رقم   2 وريدة  تجزئة  عنوانه)ا( 

تاركة مراكش 42222 مراكش املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22  بتاريخ  2  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 6 35 .

845I

SOMIGEC

Trans Chouri
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

SOMIGEC

 Bd Allal El Fassi, Immeuble 1 N°

7، 35000، Taza Maroc

Trans Chouri شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االأتماعي شارع إبن 

خلدون، الشقة 4 ، عمارة  ، إيراك 

- 35222 تازة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5623

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  شتن22  222   29 في  املؤرخ 

نشاط  إ 7  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

 Transport de marchandises

 pour autrui aux niveaux

.national & international

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أكتوبر    8 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

 222 تحت رقم 552.

846I

CABINET BOUZIDI

 SOCIETE POUR
 FABRICATION DE

 MEUBLES TRADITIONNELS
»«SOFATRAM

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأسمال الشركة

CABINET BOUZIDI

عند مكتب البوزيدي ص.ب 25  

الناظور ، 62222، الناظور املغرب

 SOCIETE POUR FABRICATION

 DE MEUBLES TRADITIONNELS

SOFATRAM»» شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي حي 
الصناعي سلوان - 62222 ناظور 

املغرب.

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2367

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم  نون22  222   24 في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  رأسمال  خفض 

من  أي  سرهم»   522.222» قدره 

«5.522.222 سرهم» إ 7 «5.222.222 

عدس  تخفيض   : طريق  عن  سرهم» 

امسهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   29 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

 222 تحت رقم 4496.

847I

صفاء العزوزي

 DIAGRIDE CONCEPTION
D.C

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تأسيس شركة

صفاء العزوزي

برانص 2 نرأس زنقة 27 رقم 2  ، 

2 922، طنجة املغرب

 DIAGRIDE CONCEPTION D.C

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي زنقة ريبي2ا 

قيسارية الفتح 24 رقم املحل 28 - 

92222 طنجة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2239 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداس القانون  أكتوبر  222    5

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. DIAGRIDE CONCEPTION D.C

 Ingénierie : غرض الشركة بإيجاز

. Conseil en Aménagement

عنوان املقر االأتماعي : زنقة ريبي2ا 

 -  28 رقم املحل   24 قيسارية الفتح 

92222 طنجة املغرب .

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الغشام  الحميد  عبد  السيد 

 85 رقم  اشقار  شاطئ  عنوانه)ا( 

92222 طنجة املغرب.

السيد فيصل الغشام عنوانه)ا( 

45 زنقة الفاييط اقامة اوبراه الطابق 

7 رقم 75 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد فيصل الغشام عنوانه)ا( 

45 زنقة الفاييط اقامة اوبراه الطابق 

7 رقم 75 92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 2626 .

848I
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FIDUCIAIRE EL HACHEMY TIZNIT

 STE AL JANOUB SOUSS
 DE TRAVAUX DIVERS DE

CONSTRUCTION
إعالن متعدس القرارات

 FIDUCIAIRE EL HACHEMY
TIZNIT

 LOT AINE ZERKA TIZNIT   27
، 85000، TIZNIT MAROC
 STE AL JANOUB SOUSS

 DE TRAVAUX DIVERS DE
CONSTRUCTION «شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة»
وعنوان مقرها االأتماعي: محل رقم 
44 تجزئة العين الزرقاء محل رقم 
44 تجزئة العين الزرقاء 85222 

تيزنيت املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.38 3

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 28 أكتوبر  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 
قبول استقالة السيد الحسين مهنا 

من مهمة التسي2 
عل7  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
522 حصة من السيد  مايلي: تفوبت 
الحسين مهنا ا ي السيد عبد السالم 

غفور
قرار رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 
يتو 7 السيد عبد السالم غفور تسيي2 

الشركة ملدة غي2 محدسة. 
قرار رقم 4: الذي ينص عل7 مايلي: 
اأتماع أميع الحصص بيد الشريك 

الوحيد السيد عبد السالم غفور
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل7 مايلي: 
سفع السيد عبد السالم غفور مبلغ 

22.222  سرهم
بند رقم 7: الذي ينص عل7 مايلي: 
  222 يتكون راس مال الشركة من 
للواحدة  سرهم    22 حصة من فئة 
باسم  بالكامل  ومدفوعة  مكتتبة 

السيد عبد السالم غفور

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   32 بتاريخ  بتيزنيت  االبتدائية 

 222 تحت رقم 844.

849I

سيوان االستاذ العلمي املجاطي محمد الصوفي موثق

 YOUSEHAB IMMO SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

سيوان االستاذ العلمي املجاطي 
محمد الصوفي موثق

87 عمارة كوفيكوم الطابق االول 
طنجة ، 92222، طنجة املغرب

 YOUSEHAB IMMO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي طنجة 

طريق الرباط مجمع سياري عمارة 92 
الطابق االر�سي الرقم   - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22455

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YOUSEHAB IMMO SARL AU
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
طنجة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
طريق الرباط مجمع سياري عمارة 92 
 92222  - الرقم    االر�سي  الطابق 

طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 
سرهم، مقسم كالتا ي:

  22  : الوهابي  يوسف  السيد 
حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف الوهابي عنوانه)ا( 
ال22انص   شارع ابن عرضون الرقم 

47  92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد يوسف الوهابي عنوانه)ا( 
ال22انص   شارع ابن عرضون الرقم 

47  92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 248593.
852I

fiduciaire al hayat

BMN SYS & CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaire al hayat
 av Tchaikovski residence joba
 B N° 7 Tanger ، 90000، tanger

maroc
 BMN SYS & CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي السواني 

ابن هنا شارع هارون رشيد رقم 3  - 
92222 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.84687
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر  أكتوبر  222    8 في  املؤرخ 
محدوسة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 BMN SYS الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها  مبلغ   & CONSULTING
مقرها  وعنوان  سرهم    22.222
شارع  هنا  ابن  السواني  اإلأتماعي 
هارون رشيد رقم 3  - 92222 طنجة 
املغرب نتيجة ل : الرأوع إ 7 الدراسة 

باملهجر.

و حدس مقر التصفية ب السواني 

ابن هنا شارع هارون رشيد رقم 3  - 

92222 طنجة املغرب. 

و عين:

السيد)ة( منال سهده و عنوانه)ا( 
5 زنقة أبوبكر الرازي الطابق 3 الشقة 

7 92222 طنجة املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22    2 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 9826.

85 I

socogese

»A.M. BENZAKOUR»
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

socogese

 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès

Maroc

«A.M. BENZAKOUR» شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي عمارة رقم 

4. الشقة 6. ميموزا - 32222 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72543

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.



25099 الجريدة الرسميةعدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) 

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 A.M.» : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.«BENZAKOUR
مهندس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معماري.
عمارة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
 32222  - ميموزا   .6 الشقة   .4 رقم 

فاس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة: 52.222,22 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 522  : السيد بنزاكور عبد املجيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
 522  : السيد بنزاكور عبد املجيد 

بقيمة 22  سرهم.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املجيد  عبد  بنزاكور  السيد 
ملعب  ميموزا  حي   222 عنوانه)ا( 

الخيل 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
املجيد  عبد  بنزاكور  السيد 
ملعب  ميموزا  حي   222 عنوانه)ا( 

الخيل 32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 2021/5521.

852I

شركة فيدوسو

 STE WORLD FISH DU
NORD

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تأسيس شركة

شركة فيدوسو
22  شارع املوحدين الحسيمة ، 

32222، الحسيمة املغرب
 STE WORLD FISH DU NORD

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي سوار 
تساسنت بني ورياغل ازمورن 
الحسيمة - 32224 الحسيمة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    5
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WORLD FISH DU NORD
صيد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ، بالجملة  تجارة االسماك  السمك، 

نقل السمك.
سوار   : االأتماعي  املقر  عنوان 
ازمورن  ورياغل  بني  تساسنت 
الحسيمة - 32224 الحسيمة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 722  : السيد عبد القاسر سحمان 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيد عبدالعا ي الحدو�سي : 722 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
 322  : الكموني  محمد  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
 322  : الكموني  رأاء  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
سحمان  القاسر  عبد  السيد 
زنقة بوسير حي سيدي   27 عنوانه)ا( 
الحسيمة   32222 الحسيمة  عابد 

املغرب.
الحدو�سي  عبدالعا ي  السيد 
بالهاشم  محمد  زنقة  عنوانه)ا( 
 32352 الحسيمة  ترأيست 

الحسيمة املغرب.
السيد محمد الكموني عنوانه)ا( 
زنقة عباس املساعدي حي املنزه    8

الحسيمة 32222 الحسيمة املغرب.
الكموني عنوانه)ا(  رأاء  السيدة 
عابد  سيدي  حي  بورس  زنقة   27

الحسيمة 32222 الحسيمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

سحمان  القاسر  عبد  السيد 

زنقة بوسير حي سيدي   27 عنوانه)ا( 

الحسيمة   32222 الحسيمة  عابد 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالحسيمة  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 273 .

853I

ste ovada

STE IRISE AGRICOLE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تحويل املقر االأتماعي للشركة

ste ovada

 mezanine n°2 melk el khamar

 av tayeb guennad ، 35100،

guercif maroc

 STE IRISE AGRICOLE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي كراج من 

البناية املشيدة عل7 امللك املسمى 

الفتح guercif 35 22 - 7 املغرب.

تحويل املقر االأتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 923

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 29 شتن22  222 تم تحويل 

من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 

«كراج من البناية املشيدة عل7 امللك 

 guercif  35 22  -  7 الفتح  املسمى 

«شقة بالطابق السفلي  إ 7  املغرب» 

 - أرسيف  ال22كة  سار  املسمى  امللك 

guercif 35 22 املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بجرسيف  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 228 .

854I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

STE BELLOUQ DE SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تحويل املقر االأتماعي للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION

SARL

 AV DES FAR IMM TAJ APPT 9

VN FES ، 30000، FES MAROC

 STE BELLOUQ DE SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم  8 

زنقة 222 حي سعيدة عين هارون 

فاس - 32222 فاس املغرب.

تحويل املقر االأتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6985 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تحويل  نون22  222    2 املؤرخ في 

من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
222 حي سعيدة عين  زنقة  «رقم  8 

هارون فاس - 32222 فاس املغرب» 
حي سعيدة   222 زنقة   79 «رقم  إ 7 

فاس   32222  - فاس  هارون  عين 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22  بتاريخ  2  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 5437/21.

855I

sud ocean conseil

الكترا مروك انفوا
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

رفع رأسمال الشركة

sud ocean conseil

agadir ، 80060، agadir maroc

الكت2ا مروك انفوا شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 

34 /2 - اقامة مختار سو�سي  -2 

الجزء ب شارع عبد الرحيم بوعبيد 

- اكاسير: اكاسير 82262 اكاسير 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

. 6899

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم  نون22  222  في  2  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

  2.222» أي من  سرهم»   822.222»

عن  سرهم»   8 2.222» إ 7  سرهم» 
سيون  مع  مقاصة  إأراء   : طريق 

الشركة املحدسة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22  بتاريخ  2  باكاسير  التجارية 

 222 تحت رقم 27495 .

856I

CABINET BOUZIDI

BOURDIMEX
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 نشاط الشركة

CABINET BOUZIDI

عند مكتب البوزيدي ص.ب 25  

الناظور ، 62222، الناظور املغرب

BOURDIMEX شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االأتماعي سوار 

أاحليوة بني شيكر - 62222 ناظور 

املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 9259

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تغيي2  نون22  222   26 املؤرخ في 

استي2اس   -» من  الشركة  نشاط 

والخضروات  البقول  وتسويق 

والفواكه املجففة

- استي2اس وتسويق الحبوب

 -» إ 7  استي2اس و تصدير»   -

استي2اس وتوزيع املنتجات الغذائية.».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   29 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

 222 تحت رقم 4497.

857I

EQUIPEMENT BENZ

EQUIPEMENTS -BENZ
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

EQUIPEMENT BENZ
 RUE ABOU AL WAQT 13

 RESIDENCE ANBAR APPT 3 ،
20000، CASABLANCA MAROC
EQUIPEMENTS -BENZ شركة 

ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي زنقة ابو 
الوقت 3  اقامة عن22 الشقة 3 - 

22222 الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 87789

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  أكتوبر  222   26 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
تفويت السيد )ة( غزالن ابن زاكور 
22  حصة اأتماعية من أصل 22  
حصة لفائدة السيد )ة( ابراهيم ايت 

علي بتاريخ 26 أكتوبر  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر  222 تحت رقم 822245.
858I

Agent AFFAIRES

MIALUX
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Agent AFFAIRES
 RUE IBN TOUMART

 RESIDENCE NARJIS RDC 1 ،
90020، TANGER MAROC

MIALUX شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي 7 زنقة 
القصر الصغي2 - 92222 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.885  

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل  ماي  222   29 في  املؤرخ 
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
مبلغ   MIALUX الوحيد  الشريك 
وعنوان  سرهم    2.222 رأسمالها 
القصر  زنقة   7 اإلأتماعي  مقرها 
املغرب  طنجة   92222  - الصغي2 

نتيجة ل : تصفية حبية.
زنقة   7 و حدس مقر التصفية ب 
طنجة   92222  - الصغي2  القصر 

املغرب. 
و عين:

أضريف  السالم  عبد  السيد)ة( 
إقامة  الحريري  زنقة  عنوانه)ا(  و 
حليمة رقم 29 2 922 طنجة املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو    2 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 243273.

859I

مينارة فينانس أروب

مينارة فينانس جروب
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 نشاط الشركة

مينارة فينانس أروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع أليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
مينارة فينانس أروب شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االأتماعي 52 شارع 
موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع أليز - 42222 مراكش املغرب.
تغيي2 نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 7257

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيي2  املؤرخ في  2 سأن22  222 
محاسب   -» من  الشركة  نشاط 

معتمد ؛
- االستشارةالقانونية؛

- التكوين
« إ 7 «- محاسب معتمد ؛

- االستشارة القانونية؛
- تقديم الخدمات: التوطين.».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32322 .

862I

ف ر لالستشارة

 ARAIDE DE PROMOTION
IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
حل شركة

ف ر لالستشارة
الدار البيضاء زاوية شارع 2 مارس و 
القدس اقامة املجد عمارة J رقم 8 

عين الشق ، 22462، الدار البيضاء 
املغرب

 ARAIDE DE PROMOTION
IMMOBILIERE شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي زنقة 
52  رقم 2 حي موالي عبد هللا 

شارع القدس عين الشق - 22472 
الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 25 79
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  يناير  222   28 املؤرخ في 
املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 
 ARAIDE DE PROMOTION
رأسمالها  مبلغ   IMMOBILIERE
مقرها  وعنوان  سرهم   222.222
اإلأتماعي زنقة 52  رقم 2 حي موالي 
 - عبد هللا شارع القدس عين الشق 
املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   22472

ل : عدم تحقيق الهدف االأتماعي.
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زنقة  ب  التصفية  مقر  حدس  و 
هللا  عبد  موالي  حي   2 رقم    52
 22472  - الشق  القدس عين  شارع 

الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة( فيال ي االنصاري محمد 
نجيب و عنوانه)ا( ممر زكية   شارع 
الدارالبيضاء   22422 االتلنتيد بولو 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس  222 تحت رقم 522 77.

86 I

socogese

»SANTE BEAUTE PARA»
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

socogese
 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès
Maroc

«SANTE BEAUTE PARA» شركة 
ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي : زنقة 

ابي شعيب الدكا ي إقامة سامية - 
32222 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.495 3
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 32 أكتوبر  222 تقرر حل 
شركة   «SANTE BEAUTE PARA»
ذات مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
 52.222,22 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
سرهم وعنوان مقرها اإلأتماعي زنقة 
 - سامية  إقامة  الدكا ي  شعيب  ابي 
فاس املغرب نتيجة لتوقف   32222

النشاط.

و عين:
أوطي  عمراني  ايمان  السيد)ة( 
زنقة ابي شعيب الدكا ي  و عنوانه)ا( 
املغرب  فاس   32222 سامية  إقامة 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
زنقة  وفي  أكتوبر  222   32 بتاريخ 
 - سامية  إقامة  الدكا ي  شعيب  ابي 

32222 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 2021/5529.
862I

ف ر لالستشارة

BAYTI PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

ف ر لالستشارة
الدار البيضاء زاوية شارع 2 مارس و 
القدس اقامة املجد عمارة J رقم 8 

عين الشق ، 22462، الدار البيضاء 
املغرب

BAYTI PARTNERS شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي زنقة 
52  رقم 2 حي موالي عبد هللا 

شارع القدس عين الشق - 22472 
الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.293565
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  يناير  222   28 املؤرخ في 
املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   BAYTI PARTNERS
مقرها  وعنوان  سرهم    22.222
اإلأتماعي زنقة 52  رقم 2 حي موالي 
 - عبد هللا شارع القدس عين الشق 
املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   22472

ل : عدم تحقيق الهدف االأتماعي.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدس  و 
هللا  عبد  موالي  حي   2 رقم    52
 22472  - الشق  القدس عين  شارع 

الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)ة( فيال ي االنصاري محمد 

نجيب و عنوانه)ا( ممر زكية   شارع 

الدارالبيضاء   22422 االتلنتيد بولو 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

امين  االنصاري  فيال ي  السيد)ة( 

زنقة وهران الطابق  و عنوانه)ا(  2 

الدارالبيضاء   22252 عمارة      3

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  2 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس  222 تحت رقم  76948.

863I

CONSEIL ALJABAL

 INSTITUTION BERABOU

PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

CONSEIL ALJABAL

 AV HASSAN II AZILAL AZILAL،

22000، AZILAL MAROC

 INSTITUTION BERABOU

PRIVEE شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي بقعة رقم 

628  تجزئة تليال اكاسير 82652 

اكاسير املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

49547

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداس  تم  ماي  222   23

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 INSTITUTION BERABOU

. PRIVEE
مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للتعليم الخصو�سي .
عنوان املقر االأتماعي : بقعة رقم 
 82652 اكاسير  تليال  تجزئة    628

اكاسير املغرب .
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 252  : ررا�سي  الحسين  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
حصة   252  : السيد الحسن ابو 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
252 حصة   : السيد محمد بزاري 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيد سعيد اشفرار : 252 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسين ررا�سي عنوانه)ا( 
اكاسير  بواركان   35 رقم  النيل  زنقة 

82242 اكاسير املغرب .
عنوانه)ا(  ابو  الحسن  السيد 
عمارة ا م.رقم 8 اقامة االكاسيمية حي 
السالم اكاسير 82226 اكاسير املغرب.

عنوانه)ا(  بزاري  محمد  السيد 
 6 3 زنقة  السو�سي  املختار  شارع 
 86362 الدشي2ة انزكان   82352 رقم 

اكاسير املغرب.
عنوانه)ا(  اشفرار  سعيد  السيد 
اكاسير  الخيام    رقم  3   362 زنقة 

6 822 اكاسير املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد الحسين ررا�سي عنوانه)ا( 
 82242 بواركان   35 زنقة النيل رقم 

اكاسير املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22    6 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

 222 تحت رقم 3897.

864I
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مستامنة الرأاء للمحاسبة

 STE GREEN
INTERNATIONAL TRADING
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مستامنة الرأاء للمحاسبة
حي النجاة زنقة بني مالل رقم 34 ، 

23552، سوق السبت املغرب
 STE GREEN INTERNATIONAL
TRADING شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي حي االمل 
شارع بئ2 انزران رقم 56 - 23522 
سوق السبت اوالس النمة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 87.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر  أبريل  222   22 في  املؤرخ 
محدوسة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 STE GREEN ذات الشريك الوحيد 
 INTERNATIONAL TRADING
مبلغ رأسمالها 2.222  سرهم وعنوان 
شارع  االمل  حي  اإلأتماعي  مقرها 
سوق   23522  -  56 رقم  انزران  بئ2 
السبت اوالس النمة املغرب نتيجة ل : 

انتهاء الغرض.
و حدس مقر التصفية ب حي االمل 
 23522  -  56 رقم  انزران  بئ2  شارع 

سوق السبت اوالس النمة املغرب. 
و عين:

عبد املجيد حدلبداوي  السيد)ة( 
و عنوانه)ا( حي االمل شارع بئ2 انزران 
سوق السبت اوالس   23522  56 رقم 

النمة املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسوق السبت اوالس النمة 
رقم  تحت  نون22  222   24 بتاريخ 

.236

865I

I-E-INFORMATIQUE

ANISAM IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

I-E-INFORMATIQUE

 AV LALLA YACOUT Angle ,6 

 MUSTAPHA EL MAANI N°

 16 ETG 4 CENTRE RIAD

 CASABLANCA ، 20370،

CASABLANCA MAROC

ANISAM IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 

ال أي2وند إقامة 2222 سرج ألف 

الطابق 2 شقة رقم 3 الدار البيضاء 

- 22322 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52268 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   23

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANISAM IMMOBILIER

الت2ويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطبية  املواقع  وإنشاء  العقاري 

التحليل  ومخت22ات  والعياسات 

واملواقع الصناعية والتجارية واملنزلية 

، العامة والخاصة

بالط  التكييف:  أعمال  أميع 

 ، خشب   ، سهان   ، املنيوم   ، أص   ،
زأاج ، رخام

واملنزلية  املهنية  التجهيزات 

والصناعية.

هندسة مدنية تغطية امرضيات.
شارع   : االأتماعي  املقر  عنوان 
ألف  سرج   2222 إقامة  أي2وند  ال 
الطابق 2 شقة رقم 3 الدار البيضاء - 

22322 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيدة وفاء حداس : 222.  حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حداس  وفاء  السيدة 
شارع أحمد النصي2ي الدار   66 رقم 
البيضاء  الدار   22322 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  ثورية  وفاء  السيدة 
 2   تقسيم الفتح خريبكة 25222 

خريبكة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  7 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 822856.

866I

مينارة فينانس أروب

كيش بليس
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مينارة فينانس أروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع أليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
كيش بليس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي سوار والس 
مزوك قياسة والس حسون - 42222 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.68625

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
23 سأن22  222 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
مبلغ  بليس  كيش  الوحيد  الشريك 
وعنوان  سرهم    2.222 رأسمالها 
مزوك  والس  سوار  اإلأتماعي  مقرها 
42222 مراكش   - قياسة والس حسون 
املغرب نتيجة ل : بيع العقار التجاري.
و حدس مقر التصفية ب سوار والس 
 42222  - مزوك قياسة والس حسون 

مراكش املغرب. 
و عين:

السيد)ة( فوزية وليد و عنوانه)ا( 
ت  ب  ا  حي  يالحاج  علي  وحدة   32
)ة(  42222 مراكش املغرب كمصفي 

للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : سوار والس 

مزوك قياسة والس حسون مراكش
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32424 .

867I

Cabinet LAMRINI HADI

EURO MERCA NADOR
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI
8 ,شارع إبن سينا الناضور ، 

62222، الناضور املغرب
EURO MERCA NADOR شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي حي أوالس 

لحسن - 62222 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23225
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222    5
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EURO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MERCA NADOR
غرض الشركة بإيجاز : - بيع املواس 
االستي2اس  و  التصدير   -; الغذائية 
النقل   -; والدو ي  الوطني  النقل   -;
تلفيف  و  االنتاج   -; الغي2  لحساب 

املواس الغذائية.
: حي أوالس  عنوان املقر االأتماعي 

لحسن - 62222 الناظور املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 334  : ميمون  البوعزاتي  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيد ازواغ ابراهيم : 333 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيد ملرابط أمال : 333 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ميمون  البوعزاتي  السيد 
سكينا  تجزئة  املطار  حي  عنوانه)ا( 

2 622 الناظور املغرب.
عنوانه)ا(  ابراهيم  ازواغ  السيد 
حي لعري الشيخ شارع مو�سى بن نصي2 

رقم 75 62222 الناظور املغرب.
السيد ملرابط أمال عنوانه)ا( بني 
شيكر املركز 62322 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
ميمون  البوعزاتي  السيد 
سكينا  تجزئة  املطار  حي  عنوانه)ا( 

2 622 الناظور املغرب
عنوانه)ا(  ابراهيم  ازواغ  السيد 
حي لعري الشيخ شارع مو�سى بن نصي2 

رقم 75 62222 الناظور املغرب
السيد ملرابط أمال عنوانه)ا( بني 
شيكر املركز 62322 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

أكتوبر  222 تحت رقم 4294.
868I

مينارة فينانس أروب

كيش ايفينت سيرفيس بريميوم
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

مينارة فينانس أروب
شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع أليز مراكش ، 
42222، مراكش املغرب 52

«كيش ايفينت سي2فيس بريميوم» 
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 52 شارع 
موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع أليز - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2 2 5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    6
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
كيش   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

ايفينت سي2فيس بريميوم
شعارها التجاري:

* كيش كومينوكاسيون
* ام ار اش بريميوم ايمو

* كيش بريميوم كونسيي2أري
غرض الشركة بإيجاز:

- وكالة اتصاالت ؛
- وكالة عقارية ؛

- مقدم الخدمات.
عنوان املقر االأتماعي :

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 7 
الطابق الرابع أليز - 42222 مراكش 

املغرب
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99سنة
مبلغ رأسمال الشركة:

22.222  سرهم، مقسم كالتا ي
 522  : الصغي2  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
 522  : عال ي  العزيز  عبد  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفى الصغي2 عنوانه)ا( 
  شارع سو مان 35222 ريين فرنسا.

السيد عبد العزيز عال ي عنوانه)ا( 
  اليي سو كاس 35222 ريين فرنسا.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مصطفى الصغي2 عنوانه)ا( 
  شارع سو مان 35222 ريين فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32478 .

869I

socogese

»DIAGONAL INVEST»
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

قفل التصفية

socogese

 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès

Maroc

«DIAGONAL INVEST» شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي : رقم 4 

اقامة ياسمين 2 طريق عين السمن - 

32222 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.45453

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 32 أكتوبر  222 تقرر حل 

«DIAGONAL INVEST» شركة ذات 

رأسمالها  مبلغ  املحدوسة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  سرهم   752.222,22

 2 ياسمين  اقامة   4 رقم  اإلأتماعي 

فاس   32222  - السمن  عين  طريق 

املغرب نتيجة لتوقيف النشاط.

و عين:

و  العلمي  السالم  عبد  السيد)ة( 

عنوانه)ا( 6 تجزئة كرين بارك الطابق 

2 الشقة 5 ملعب الخيل م.ج 32222 

فاس املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
 4 وفي رقم  أكتوبر  222   32 بتاريخ 
اقامة ياسمين 2 طريق عين السمن - 

32222 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 2021/5530.
872I

socogese

 SOCIETE D'OUVRAGES  
»AMRANI» SOVRAM

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
قفل التصفية

socogese
 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès
Maroc

 SOCIETE D›OUVRAGES»
AMRANI» «SOVRAM» شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي : فيال 

رقم 25 زنقة قاسم بن عبد الجليل 
ملعب الخيل - 32222 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.26935
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر  أكتوبر  222   32 في  املؤرخ 
 SOCIETE D’OUVRAGES» حل 
شركة   «AMRANI» «SOVRAM
مبلغ  املحدوسة  املسؤولية  ذات 
رأسمالها 22.222,22  سرهم وعنوان 
زنقة   25 مقرها اإلأتماعي فيال رقم 
قاسم بن عبد الجليل ملعب الخيل - 
32222 فاس املغرب نتيجة لتوقيف 

النشاط.
و عين:

الغا ي العمراني أوطي  السيد)ة( 
25 زنقة قاسم  و عنوانه)ا( فيال رقم 
بن عبد الجليل ملعب الخيل 32222 

فاس املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
بتاريخ 32 أكتوبر  222 وفي فيال رقم 
25 زنقة قاسم بن عبد الجليل ملعب 

الخيل - 32222 فاس املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 2021/5519.

87 I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

 ROKHAM AL ASSIL

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 SOFIMED CONSULTING AND

NEGOCE SARL

تجزئة عبد املومن 69 ارض الصغي2، 

الطابق الثاني ، 28822، املحمدية 

املغرب

 ROKHAM AL ASSIL SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي أميلة 

5 شارع الساقية الحمراء رقم277 

ق.ج الدارالبيضاء - 22432 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3532 5

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر  سأن22  222   22 في  املؤرخ 

محدوسة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 ROKHAM الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ رأسمالها   AL ASSIL SARL AU

مقرها  وعنوان  سرهم    22.222

الساقية  شارع   5 أميلة  اإلأتماعي 

ق.ج الدارالبيضاء  رقم277  الحمراء 

- 22432 الدارالبيضاء املغرب نتيجة 

للمؤسسات  سعم  وأوس  عدم   : ل 

املالية 

-املنافسة

-صعوبة االنتعاش...

و حدس مقر التصفية ب أميلة 5 

شارع الساقية الحمراء رقم277 ق.ج 

- 22432 الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

و  مهاأر  فتيحة  السيد)ة( 

عنوانه)ا( سوار أوالس بوأمعة فضاالت 

3223  بن سليمان املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : أميلة 5 
شارع الساقية الحمراء رقم277 ق.ج 

الدارالبيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823572.

872I

STE JURITAX CONSULTING SARL AU

STE CHICHAOUA BENNES
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

رفع رأسمال الشركة

 STE JURITAX CONSULTING

SARL AU

 IMM 12 2° ETAGE QUARTIER

 INDUSTRIEL SIDI GHANEM ،

40110، MARRAKECH MAROC

 STE CHICHAOUA BENNES

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي سوار ايت 

مسعوس أماعة حربيل - 42322 

مراكش املغرب .
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.7268 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم  أكتوبر  222    3 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«494.222.  سرهم» أي من «92.222 

سرهم»    .584.222» إ 7  سرهم» 
مقاصة مع سيون  إأراء   : عن طريق 

الشركة املحدسة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32376 .

873I

STE FIDUCONFIANCE

BEN HAO

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux Nada, Appt

 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

BEN HAO شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 25 شارع 

3  حي الوفاق عين هارون فاس - 

32222 فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

72379

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداس  تم  نون22  222     

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BEN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAO

غرض الشركة بإيجاز : صانع قطع 

امحذية - تاأر او وسيط في االستي2اس 

والتصدير .

25 شارع  عنوان املقر االأتماعي : 

 - فاس  هارون  عين  الوفاق  حي    3

32222 فاس املغرب .

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسمال  مبلغ 

22.222,22  سرهم، مقسم كالتا ي:

 522  : الهواري  محمد  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

 : السيدة نفيسة ابختي ملشاشتي 

522 حصة بقيمة 22  سرهم للحص.

والعائلية  الشخصية  امسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الهواري  محمد  السيد 

الطابق   3 املدائن  زهرة  تجزئة    25

فاس   32222 طريق عين الشقف    

املعرب .

ملشاشتي  ابختي  نفيسة  السيدة 

ظهر  الصقلي  تجزئة    2 عنوانه)ا( 

الخميس فاس 32222 فاس املعرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  الهواري  محمد  السيد 

الطابق   3 املدائن  زهرة  تجزئة    25

فاس   32222 طريق عين الشقف    

املعرب 

ملشاشتي  ابختي  نفيسة  السيدة 

ظهر  الصقلي  تجزئة    2 عنوانه)ا( 

الخميس فاس 32222 فاس املعرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   24 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 5299/21.

874I

SOCIETE LA BAINQUISE FOOD

CAFE SNACK
عقد تسيي2 حر مصل تجاري )امشخاص 

املعنويون(

عقد تسيي2 حر مصل تجاري

CAFE SNACK

قي  2  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

 SOCIETE LA أعطت  نون22  222 

 BANQUISE FOOD SARL AU

   6645 املسجل بالسجل التجاري 

حق  بمراكش  التجارية  باملحكمة 
التجاري  لألصل  الحر  التسيي2 

هللا  عبد  موالي  شارع  ب  الكائن 

 42222  -  2 زهرة   2 حي اسفي رقم 

 SOCIETE لفائدة  املغرب  مراكش 

سنة   3 ملدة   FM RESTAURATION

تبتدئ من  2 نون22  222 و تنتهي في 
2224 مقابل مبلغ شهري   3 أكتوبر 

قيمته 25.222 سرهم.

875I
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socogese

 SOCIETE ADWAR DE»

 BATIMENT ET DE TRAVAUX

»DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

قفل التصفية

socogese

 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès

Maroc

 SOCIETE ADWAR DE»

 BATIMENT ET DE TRAVAUX

DIVERS» شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي : قطعة 65 

تجزئة لي2اك حي الوفاق طريق عين 

السمن - 32222 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3 545

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي

تقرر  أكتوبر  222   32 في  املؤرخ 

 SOCIETE ADWAR DE» حل 

 BATIMENT ET DE TRAVAUX

املسؤولية  ذات  شركة   «DIVERS

املحدوسة مبلغ رأسمالها 22.222,22  

اإلأتماعي  مقرها  وعنوان  سرهم 

الوفاق  حي  لي2اك  تجزئة   65 قطعة 

فاس   32222  - السمن  عين  طريق 

املغرب نتيجة لتوقيف النشاط.

و عين:

و  البوزيدي  اسريس  السيد)ة( 

الخطيب  ابن  شارع    2 عنوانه)ا( 

فاس   32222 الشقف  عين  طريق 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 

وفي قطعة  أكتوبر  222   32 بتاريخ 

طريق  الوفاق  حي  لي2اك  تجزئة   65

عين السمن - 32222 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 2021/5520.

876I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

HASSIB CAR

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

قفل التصفية

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 

الكريم الخطابي،عمارة مركز أعمال 

أليز، الطابق الثالث، مكتب رقم  2 

، 42222، مراكش املغرب

HASSIB CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي : امللك 

املسمى رياض السالم، رقم  4 - 

42222 مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.8477 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في  3 غشت  222 تقرر حل 

HASSIB CAR شركة ذات املسؤولية 

  22.222 رأسمالها  مبلغ  املحدوسة 

سرهم وعنوان مقرها اإلأتماعي امللك 

 - رقم  4  السالم،  رياض  املسمى 

42222 مراكش املغرب نتيجة ل:

بدء  في  واأهتها  التي  الصعوبات   

نشاطها نظرا لالزمة الحالية.

و عين:

السيد)ة( موالي املكي البوسرغيني 

و عنوانه)ا( تجزئة رياض السالم رقم 

مراكش املغرب   42222 اإلزسهار   4 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 

امللك  وفي  أكتوبر  222  بتاريخ  3 

 - رقم  4  السالم،  رياض  املسمى 

42222 مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32382 .

877I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

EXTRA TRANS MEDIA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

 SOFIMED CONSULTING AND
NEGOCE SARL

تجزئة عبد املومن 69 ارض الصغي2، 
الطابق الثاني ، 28822، املحمدية 

املغرب
 EXTRA TRANS MEDIA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزئة 
املسي2ة ف ب 29 الطابق الثالث 

الشقة الرقم 9  - 28822 املحمدية 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29385

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   23
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EXTRA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRANS MEDIA SARL
-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع للذات وللغي2
-أعمال مختلفة

-استي2اس وتصدير
تجزئة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
الثالث  الطابق   29 ب  ف  املسي2ة 
28822 املحمدية   -  9 الشقة الرقم 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   522  : السيد سعيد سرير 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
حصة   522  : السيد عثمان سرير 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد سرير عنوانه)ا( سوار 
سيدي عباس زنقة7  رقم8 بني يخلف 

5 288 املحمدية املغرب.
عنوانه)ا(  سرير  عثمان  السيد 
بني يخلف   68 تجزئة عين تكي رقم 

5 288 املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  سرير  عثمان  السيد 
بني يخلف   68 تجزئة عين تكي رقم 

5 288 املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  باملحمدية  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 2 25.

878I

FIRMITAS SARL AU

FIRMITAS
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIRMITAS SARL AU
 5 شارع موالي عبد العزيز إقامة 

اممل مكتب رقم 7 القنيطرة ، 
4222 ، القنيطرة املغرب

FIRMITAS شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي  5 شارع 
موالي عبد العزيز إقامة اممل مكتب 

رقم 7 - 5222  القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6 8 5

 24 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  غشت  222 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FIRMITAS
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القيام   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بدراسات و إعداس تصاميم هندسية 
املدنية  الهندسة  فروع  مختلف  في 
من بنايات و طرق و سدوس و قناطر 
 ، البناء  أعمال  تسيي2  و  مراقبة   ،
القيام بدراسات بيئية و هيدرولوأية 
باإلضافة إ 7 الدراسات اإلقتصاسية 
في  املستثمرين  نصح  و  مرافقة  و 
خياراتهم عند بنائهم ملشاريع تخص 

الهندسة املدنية ..
عنوان املقر االأتماعي :  5 شارع 
موالي عبد العزيز إقامة اممل مكتب 

رقم 7 - 5222  القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد عشي2 ايوب : 222.  حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 44 السيد عشي2 ايوب عنوانه)ا( 
شارع يوسف بن تاشفين الشقة رقم 

5 4222  القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
 44 السيد عشي2 ايوب عنوانه)ا( 
شارع يوسف بن تاشفين الشقة رقم 

5 4222  القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ     بالقنيطرة  االبتدائية 

غشت  222 تحت رقم 94 4.

879I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدوسة

 TERRE DES ETOILES
DAKHLA

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

شارع العركوب رقم  7724-2 
صندوق ال22يد رقم 46 ، 73222، 

الداخلة املغرب
 TERRE DES ETOILES DAKHLA

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 

العركوب رقم  7724-2 - 73222 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 9955

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   22

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TERRE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.DES ETOILES DAKHLA

تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تشغيل وإسارة  واسارة وحدة فندقية, 

مقهى ومطعم.

شارع   : االأتماعي  املقر  عنوان 

 73222  -  01-7724 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 PIERRE YVES السيد 

RAYMOND MARAIS : 100 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

922 حصة   : السيد محمد بنيس 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 PIERRE YVES السيد 

عنوانه)ا(   RAYMOND MARAIS
 42222 ابيدأان اسيف  زنقة   28 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  بنيس  محمد  السيد 

بوسكورة كولف سيتي عمارة 428 ب 

املدينة الخضراء بوسكورة  الشقة   

22222 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  بنيس  محمد  السيد 
ب   42 بوسكورة كولف سيتي عمارة 
املدينة الخضراء بوسكورة  الشقة   

22222 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 952 .

882I

FINANCE CENTER

NOMAD CARPETS
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINANCE CENTER
 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
NOMAD CARPETS شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي الطابق 

االول رقم  25 تجزئة املسار - 
42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 229 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   29
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NOMAD CARPETS
التجارة   -  : غرض الشركة بإيجاز 

في املنتجات الحرفية
- است2اس و تصدير.

الطابق   : االأتماعي  املقر  عنوان 
 - املسار  تجزئة  رقم  25  االول 

42222 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

 : الوزاني  أمين  محمد  السيد 
سرهم    22 بقيمة  حصة    .222

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الوزاني  أمين  محمد  السيد 
ماأوريل  ياسمين  اقامة  عنوانه)ا( 
عمارة E طابق 5 الشقة أ شارع االمي2 
 42222 مراكش  هللا  عبد  موالي 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الوزاني  أمين  محمد  السيد 
ماأوريل  ياسمين  اقامة  عنوانه)ا( 
عمارة E طابق 5 الشقة أ شارع االمي2 
 42222 مراكش  هللا  عبد  موالي 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32367 .

88 I

ف ر لالستشارة

DIAA PROMO
إعالن متعدس القرارات

ف ر لالستشارة
الدار البيضاء زاوية شارع 2 مارس و 
القدس اقامة املجد عمارة J رقم 8 

عين الشق ، 22462، الدار البيضاء 
املغرب

DIAA PROMO «شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة»

وعنوان مقرها االأتماعي: زنقة 
52  رقم 2 حي موالي عبد هللا شارع 

القدس عين الشق زنقة 52  رقم 
2 حي موالي عبد هللا شارع القدس 
عين الشق 22472 الدارالبيضاء 

املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.47392 
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بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 24 أكتوبر  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل7  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
حصص  بيع  عل7  املصاسقة  مايلي: 
االأتماعية للشركة و يتم من خاللها 
نقل السيد محمد بويوتالن حصصه 
حصة  ب522  املتمثلة  و  الكاملة 
لفائدة السيد عبد الرحمان النيامي 

االسري�سي 
قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 
استقالة السيد محمد بويوتالن من 
صفته كمسي2 للشركة و تعيين السيد 
االسري�سي  النيامي  الرحمان  عبد 

مسي2أديد للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 

تحيين القانون االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 

تعديل بنوس الشركاء والتسيي2
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  9 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 2 2 82.

882I

LAHLOU MOHAMMED

TAPIS HOME
إعالن متعدس القرارات

LAHLOU MOHAMMED
2 شارع املسي2ة الخضراء الطابق 
االول رقم املكتب 5 ، 92222، 

طنجة املغرب
TAPIS HOME «شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة»
وعنوان مقرها االأتماعي: الطريق 
الثانوي 29  تجزئة رقم    سوار 

أوالس عمور بوسكورة - - الدار 
البيضاء املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.426523
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ  املؤرخ في  2 شتن22  222 

القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 
السيد   ، ناسية  اشفي2ة  السيدة  بيع 
عبدهللا  السيد  لحلو،  الدين  صالح 
السيدة زينب لحلو و السيد   ، لحلو 
مجموع)3682) لحلو  أمين  محمد 
تالث ألف و ست مئة و ثمانون حصة 
إأتماعية من فئة 22  سرهم للحصة 
بناءا  و  لحلو  الرحمان  عبد  للسيد 
عليه خروج كل من االسيدة اشفي2ة 
لحلو،  الدين  صالح  السيد   ، ناسية 
زينب  السيد عبدهللا لحلو والسيدة 
بصفة  الشركة  من  كشركاء  لحلو 

نهائية
عل7  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
الشركة  رأسمال  رفع  مايلي: 
إ ي  سرهم    .222.222,22 من 
قدرها  بزياسة  سرهم   8.222.222,22
 72.222 أي  سرهم   7.222.222,22
  22,22 فئة  من  إأتماعية  حصة 

سرهم للحصة
قرار رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 
تأسيس فرع تابع للشركة امم بالدار 
: حي سيدي  بالعنوان التا ي  البيضاء 
معروف شارع ابو بكر القاسري غ.س.س 

محل رقم    عين الشق
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص عل7 مايلي: - 
السيد محمد أمين لحلو اصبح يملك 
راس  من  اأتماعية  حصة   48.222
مال الشركة و السيد عبد الرحمان 
حصة   32.222 يملك  اصبح  لحلو 

اأتماعية من راس مال الشركة .
عل7  ينص  الذي   : 3 رقم  بند 
تسمية كل من السيد محمد  مايلي: 
الرحمان  عبد  السيد  و  لحلو  أمين 

لحلو كمسي2ان للشركة
عل7  ينص  الذي   : 6 رقم  بند 
أمين  محمد  السيد  من  كل  مايلي: 
لحلو  الرحمان  عبد  السيد  و  لحلو 
الوثائق  عل7  التوقيع  عن  مسؤول 

املتعلقة بالشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 4 7989.
883I

ف ر لالستشارة

FLUX TRADING
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ف ر لالستشارة

الدار البيضاء زاوية شارع 2 مارس و 

القدس اقامة املجد عمارة J رقم 8 

عين الشق ، 22462، الدار البيضاء 

املغرب

FLUX TRADING شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي زنقة 

52  رقم 2 حي موالي عبد هللا 

شارع القدس عين الشق - 22472 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2962  

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر  أكتوبر  222   27 في  املؤرخ 

محدوسة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 FLUX الوحيد  الشريك  ذات 

  22.222 TRADING مبلغ رأسمالها 

اإلأتماعي  مقرها  وعنوان  سرهم 
2 حي موالي عبد هللا  52  رقم  زنقة 

 22472  - الشق  القدس عين  شارع 

الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

تحقيق الهدف االأتماعي.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدس  و 
هللا  عبد  موالي  حي   2 رقم    52

 22472  - الشق  القدس عين  شارع 

الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)ة( بنكي2ان عزيز و عنوانه)ا( 

تجزئة سندباس اقامة سونزاك عمارة 

 22 42 عين الذئاب   32 شقة  س   

)ة(  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 32  82.

884I

كاكتوس ليدر مروكو

كاكتوس ليدر مروكو
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

كاكتوس ليدر مروكو
6  امام غزا ي الطابق امول رقم  ، 

92222، طنجة املغرب
كاكتوس ليدر مروكو شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي 6  امام 
غزا ي الطابق امول رقم  - 92222 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.695 9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
4  شتن22  222 تقرر حل  املؤرخ في 
املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 
ليدر مروكو مبلغ رأسمالها  كاكتوس 
مقرها  وعنوان  سرهم    22.222
الطابق  غزا ي  امام    6 اإلأتماعي 
طنجة املغرب   92222  - امول رقم  

نتيجة ل : عدم مزاولة النشاط.
امام    6 و حدس مقر التصفية ب 
 92222  - غزا ي الطابق امول رقم  

طنجة املغرب. 
و عين:

و  رشيد  موالي  خالد  السيد)ة( 
عنوانه)ا( حي مغوغة الكبي2ة تبشيشة 
)ة(  كمصفي  املغرب  طنجة   92222

للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 9 24 .

885I
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Maroua

ZIYA FLOW SARL-Au
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Maroua
 N9 rue 8 bouykour ahadaf

 azrou Ahadaf azrou، 53100،
Azrou Maroc

ZIYA FLOW SARL-Au شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي قسارية 
امالو شارع املسي2ة الخضراء امالو 
اغري2ن خنيفرة - 54223 خنيفرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  مارس  222   28
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZIYA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.FLOW SARL-Au
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
قسارية   : املقر االأتماعي  عنوان 
امالو  الخضراء  املسي2ة  شارع  امالو 
خنيفرة   54223  - خنيفرة  اغري2ن 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : واكريم  مروة  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  واكريم  مروة  السيدة 
9زنقة 8 بويقور احداف ازرو 22 53 

ازرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  واكريم  مروة  السيدة 
9زنقة 8 بويقور احداف ازرو 53222 

ازرو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   28 االبتدائية بخنيفرة بتاريخ 

 222 تحت رقم 38 .

886I

IFCG CONSULTING SARL

RIADA TRAV
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IFCG CONSULTING SARL

 24BIS LOT KADIRI BP N°

 302 BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC

RIADA TRAV شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 52شارع 

الصويرة حي اليسر 2 برشيد - 

22 26 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 597 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  سأن22  222   24

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RIADA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRAV

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وامعمال املختلفة.

52شارع   : عنوان املقر االأتماعي 
 - برشيد   2 اليسر  حي  الصويرة 

22 26 برشيد املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 522.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عزيز  أعراب  السيد 
 6 رقم  امول  الطابق  يسرى  تجزئة 

برشيد 22 26 برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  عزيز  أعراب  السيد 
 6 رقم  امول  الطابق  يسرى  تجزئة 

برشيد 22 26 برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   27 بتاريخ  ب22شيد  االبتدائية 

 222 تحت رقم 475 .

887I

ETS COMPTA HOUSE

ADMRIZIM
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

ADMRIZIM شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي ايت 

خاصة ايت لحسن اسعيد خنيفرة - 
54222 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
429 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222    5
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ADMRIZIM
غرض الشركة بإيجاز : التصدير و 

االستي2اس.
ايت   : االأتماعي  املقر  عنوان 
خاصة ايت لحسن اسعيد خنيفرة - 

54222 خنيفرة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : السيدة حبيبة الخم�سي 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة حبيبة الخم�سي عنوانه)ا( 
ايطي  عين  رقم     الحفرة  سرب 
مراكش   42222 الجنوبي  النخيل 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة حبيبة الخم�سي عنوانه)ا( 
ايطي  عين  رقم     الحفرة  سرب 
مراكش   42222 الجنوبي  النخيل 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   29 بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية 

 222 تحت رقم 7 4.

888I

sud ocean conseil

كوزين دليس
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

sud ocean conseil
agadir ، 80060، agadir maroc

كوزين سليس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 8 6 
رقم 8  الغياتن الدشي2ة إنزكان 

اكاسير 82262 اكاسير املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2322 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  مارس  222    6
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: كوزين  اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

سليس.
غرض الشركة بإيجاز : يم الطعام 
، أميع أنواع تقديم الطعام ، إعداس 
البيع في املوقع   ، الوأبات املطبوخة 
التوصيل   ، الخارأية  الطلبات   ،
غرفة   ، املشروبات  بيع   ، للمنازل 
الشاي ، أميع أنواع املناسبات مثل 
 ، والتعميد   ، امليالس  أعياس  تنظيم 
ذات  والسهرات   ، الزفاف  وحفالت 

الطابع الخاص مع امصدقاء
ومبدع  ومنظم  منظم   2-
والندوات  واملهرأانات  االستقباالت 

واملؤتمرات وممسيات واالحتفاالت
ممون حفالت واملأكوالت الوطنية 

والعاملية
والدراسة  والوساطة  التمثيل   .4

والخدمات املختلفة..
شارع   : االأتماعي  املقر  عنوان 
8 6 رقم 8  الغياتن الدشي2ة إنزكان 

اكاسير 82262 اكاسير املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  العلج  عتيقة  السيدة 
الغياين الدشي2ة   75 ش   8 2 شارع 

انزكان 82262 اكاسير املغرب.
عنوانه)ا(  يحيا  بن  خالد  السيد 
الغياين الدشي2ة   75 ش   8 2 شارع 

انزكان 82262 اكاسير املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  يحيا  بن  خالد  السيد 
الغياين الدشي2ة   75 ش   8 2 شارع 

انزكان 82262 اكاسير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   24 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

 222 تحت رقم 232 .
889I

sud ocean conseil

بوشري تكيت
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sud ocean conseil
agadir ، 80060، agadir maroc

بوشري تكيت شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي اقامة 
السعاسة 2 عمارة 68 شقة 7 حي 
املحمدي اكاسير 82262 اكاسير 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
472 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  مارس  222   25
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : بوشري 

تكيت.
شراء   .  : غرض الشركة بإيجاز 

وبيع املنتجات الحيوانية
اللحوم  وتسويق  وشراء  بيع   .2

بأنواعها
3. مجزرة 

 ، الطعام  تقديم  خدمات   .4
إعداس   ، أميع أنواع تقديم الطعام 
البيع في املوقع   ، الوأبات املطبوخة 
التوصيل   ، الخارأية  الطلبات   ،
غرفة   ، املشروبات  بيع   ، للمنازل 

الشاي ، أميع أنواع املناسبات مثل 

 ، والتعميد   ، امليالس  أعياس  تنظيم 

ذات  واممسيات   ، الزفاف  وحفالت 

الطابع الخاص .

اقامة   : االأتماعي  املقر  عنوان 

حي   7 شقة   68 عمارة   2 السعاسة 

اكاسير   82262 اكاسير  املحمدي 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  امشاعرو  فريد  السيد 

 7 شقة   68 عمارة   2 اقامة السعاسة 

حي املحمدي 82262 اكاسير املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  امشاعرو  فريد  السيد 

 7 شقة   68 عمارة   2 اقامة السعاسة 

حي املحمدي 82262 اكاسير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

 222 تحت رقم 5 993.

892I

FIRST CURTAIN

SIDRA COMMERCE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIRST CURTAIN

 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA2 4

CASABLNACA، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

SIDRA COMMERCE شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 2 2 

الطابق االر�سي تجزئة النصر عين 

الشق الدار البيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.422879

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت  نون22  222   25 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

سعيد الحيان  )ة(  تفويت السيد 

22  حصة اأتماعية من أصل 22  

عبد الحق  )ة(  حصة لفائدة السيد 

سحاري بتاريخ 25 نون22  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823886.

89 I

EXACO

DIAMOND-FEED AFRIKA
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

رفع رأسمال الشركة

EXACO

6 ، زنقة عائشة أم املؤمنين شارع 

موالي الحسن االول، 22222، الدار 

البيضاء املغرب

DIAMOND-FEED AFRIKA شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 5  7  ، 

زاوية زنقة 6 أكتوبر و زنقة حنين ط 

4 مكتب 9 - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.45 923

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم  سأن22  222    2 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«722.222 سرهم» أي من «22.222  

عن  سرهم»   822.222» إ 7  سرهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823723.

892I
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ETS COMPTA HOUSE

SOFIANE SEVEN CAR
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

SOFIANE SEVEN CAR شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 

7  زنقة 52 حي الزهراء خنيفرة - 

54222 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4293

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    2

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOFIANE SEVEN CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
  7 رقم   : عنوان املقر االأتماعي 
زنقة 52 حي الزهراء خنيفرة - 54222 

خنيفرة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد الحرشاوي سفيان : 5.222 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

سفيان  الحرشاوي  السيد 

شارع  الفالحة  سكنى  عنوانه)ا( 

خنيفرة   54222 الزرقطوني خنيفرة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

سفيان  الحرشاوي  السيد 

شارع  الفالحة  سكنى  عنوانه)ا( 

خنيفرة   54222 الزرقطوني خنيفرة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة بتاريخ  2 سأن22 

 222 تحت رقم 7 4.

893I

Ste Abdoune Conseil

SANI CTOM
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

Ste Abdoune Conseil

رقم 4 إقامة فاطمة شارع موالي 

رشيد امطلس طريق صفرو فاس ، 

32222، فاس املغرب

SANI CTOM شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي : 239 

تجزئة ال22سعي بن سوسة ب 239 

متجر فاس فاس 32222 فاس 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.45695

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 8  أكتوبر  222 تقرر حل 

SANI CTOM شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  سرهم    22.222 رأسمالها 

مقرها اإلأتماعي 239 تجزئة ال22سعي 

متجر فاس فاس   239 بن سوسة ب 

فاس املغرب نتيجة لتوقف   32222

نشاط الشركة.

و عين:

و  الدحيمني  رضوان  السيد)ة( 

بن  ال22سعي  تجزئة   239 عنوانه)ا( 

فاس   32222 فاس   239 ب  سوسة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 

 239 وفي  أكتوبر  222    8 بتاريخ 

 239 ب  سوسة  بن  ال22سعي  تجزئة 

متجر فاس - 32222 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ 2  نون22  222 

تحت رقم 5078/2021.

894I

FIRST CURTAIN

SIDRA COMMERCE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 أديد للشركة

FIRST CURTAIN

 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA2 4

CASABLNACA، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

SIDRA COMMERCE شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 2 2 

الطابق االر�سي تجزئة النصر عين 

الشق الدار البيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين مسي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.422879

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيين  نون22  222   25 املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  أديد  مسي2 

سحاري عبد الحق كمسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823886.

895I

.ELITE ADVISORS S.A.R.L. A.U

 E-HEALTH SERVICES
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تأسيس شركة

.ELITE ADVISORS S.A.R.L. A.U
 n° 20, Bd Zerktouni, Casablanca
 )1er étage, bureau 14( ، 20140،

Casablanca, Maroc
 e-Health Services Morocco
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 332، 
شارع براهيم روساني، طابق 5، 
مكتب  2، إقامة الريحان، حي 

املعاريف، الدارالبيضاء - 22332 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
522429

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   25
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.e-Health Services Morocco
غرض الشركة بإيجاز : الطب عن 

بعد.
 ،332  : االأتماعي  املقر  عنوان 
شارع براهيم روساني، طابق 5، مكتب 
املعاريف،  حي  الريحان،  إقامة   ،2 
22332 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  52  : اقصبي  اسريس  السيد 
حصة بقيمة 5.222  سرهم للحصة .
الحميدي  الكتاني  شفيق  السيد 
سرهم   72.222 بقيمة  حصة   722  :

للحصة .
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الكتاني  املهدي  محمد  السيد 
بقيمة  حصة    52  : الحميدي 

5.222  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اقصبي  اسريس  السيد 
56 ، شارع 2 مارس البيضاء 22522 

الدارالبيضاء املغرب.
الحميدي  الكتاني  شفيق  السيد 
كرو  أيل  زنقة   8 رقم  عنوانه)ا( 
 224 2 الدارالبيضاء  الوازيس 

الدارالبيضاء املغرب.
الكتاني  املهدي  محمد  السيد 
اقامة  عنوانه)ا(  الحميدي 
  5 شقة  روسيون  زنقة  روسيون 
 22523 البيضاء  املستشفيات  حي 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الكتاني  املهدي  محمد  السيد 
اقامة  عنوانه)ا(  الحميدي 
  5 شقة  روسيون  زنقة  روسيون 
 22523 البيضاء  املستشفيات  حي 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.
896I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

GETA SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS OUED ZEM، 25350،
OUED ZEM MAROC

GETA SERVICES شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 22غشت 
عمارة 26شقة 2  الطابق23 - 

25352 واسي زم املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    2
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GETA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SERVICES
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مختلفة - مفاوض - التشجي2 - تجهيز 

املساحات الخضراء..
عنوان املقر االأتماعي : 22غشت 
 - الطابق23    2 26شقة  عمارة 

25352 واسي زم املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة: 3.252.222 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 8. 25  : عثمان  ركوب  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيد املسعوسي سفيان : 25 .8 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
 8. 25  : محمد  الرهواني  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
 8. 25  : السيد املسعوسي محمد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عثمان  ركوب  السيد 
 25352 القريعة  25الزنقة  2حي 

واسي زم املغرب.
سفيان  املسعوسي  السيد 
عنوانه)ا( 8 2 شارع محمد الخامس 

25352 واسي زم املغرب.
السيد الرهواني محمد عنوانه)ا( 
6 زنقة بيئة حي م ش 25222 خريبكة 

املغرب.
محمد  املسعوسي  السيد 
عنوانه)ا( 8 2 شارع محمد الخامس 

25352 واسي زم املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
محمد  املسعوسي  السيد 
عنوانه)ا( 8 2 شارع محمد الخامس 

25352 واسي زم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بواسي زم بتاريخ 27 سأن22 

 222 تحت رقم 223/2021.

897I

GESTION ALJANOUB

FARAH FERRAILLE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعاسة عمارة رقم 

2 الطابق الثالث العيون ، 72222، 

العيون املغرب

FARAH FERRAILLE شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 25 حي 

القدس زنقة 2  العيون - 72222 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  سأن22  222   27

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FARAH : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.FERRAILLE

غرض الشركة بإيجاز : شراء , بيع 

النحاس   , أميع أنواع خرسة الفوالذ 

, امملنيوم والبالستيك املقاوم للصدأ 

 ، أو غي2ها من املواس محلًيا أو سولًيا 

استي2اس , تصدير أي منتج من الخرسة 

املعدنية بأشكال ومواس مختلفة ... .
 25 رقم   : عنوان املقر االأتماعي 

حي القدس زنقة 2  العيون - 72222 

العيون املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد العربي فراح : 222.  حصة 
بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد العربي فراح عنوانه)ا( سوار 
سيدي   24352 العبدي سيدي بنور 

بنور املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد العربي فراح عنوانه)ا( سوار 
سيدي   24352 العبدي سيدي بنور 

بنور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   29 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

 222 تحت رقم 3766/2021.
898I

TRANSA ’ CAR

TRANSA› CAR
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TRANSA ‹ CAR
 lot AL WAFA 1ER ETAGE Q.I  33

 BENSOUDA 133 lot AL WAFA
 1ER ETAGE Q.I BENSOUDA،

Fes ،30000 املغرب
TRANSA› CAR شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 33  
تجزئة الوفاء الطابق امول الحي 
الصناعي بنسوسة - 32222 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72373

 24 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
القانون  إعداس  تم  أكتوبر  222 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANSA’ CAR
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين لحساب الغي2
نقل البضائع لحساب الغي2.

  33  : االأتماعي  املقر  عنوان 
الحي  امول  الطابق  الوفاء  تجزئة 
فاس   32222  - بنسوسة  الصناعي 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

22.222,22  سرهم، مقسم كالتا ي:
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العالمي  إسماعيل  السيد 
طريق  وليلي  زنقة   2 فيال  عنوانه)ا( 

ايموزار 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  العلمي  زينب  السيدة 
ايموزار  طريق  وليلي  زنقة   2 فيال 

32222 فاس املغرب
العالمي  إسماعيل  السيد 
طريق  وليلي  زنقة   2 فيال  عنوانه)ا( 

ايموزار 32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   24 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 5293.

899I

FICOGE AG

S.J IMPORT
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

FICOGE AG
رقم 22عمارة افران3شارع الحسن 
 AGADIR، 800000، التانى اكاسير

AGADIR MAROC
S.J IMPORT

 شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم93زنقة 

سبتة آلحي آلصناعي تسيآل آلدشي2ة 

آنزكان - 8222 آنزكان آملغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 6555

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  نون22  222   23 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

كوهن  سلين  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اأتماعية  حصة   522

)ة(  السيد  لفائدة  حصة    .222

نون22   23 بتاريخ  آحنونا  كاس  سمون 

.222 

بوروص  آليهو  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اأتماعية  حصة   522

)ة(  السيد  لفائدة  حصة    .222

سأن22   29 سمون كاس آحنونا بتاريخ 

.222 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

نون22   23 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

 222 تحت رقم 2468.

922I

SOFICODEX

SOIDIPA
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

SOFICODEX

 4 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، سرب عمر ، 22232، الدار 

البيضاء املغرب

SOIDIPA شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي زنقة 5  

خليل 3 الرقم 93 الفيليت - 22522 

الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.86639

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  نون22  222    7 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

الهاسي  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
من  اأتماعية  حصة   522 الهال ي 
السيد  لفائدة  حصة   4.752 أصل 
نون22    7 بتاريخ  الشرايبي  فائزة  )ة( 

.222 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823468.
92 I

SOFICODEX

SOIDIPA
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تعيين مسي2 أديد للشركة

SOFICODEX
 4 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، سرب عمر ، 22232، الدار 
البيضاء املغرب

SOIDIPA شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي زنقة 5  
خليل 3 الرقم 93 الفيليت - 22322 

الدارالبيضاء املغرب.
تعيين مسي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.86639

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين  نون22  222    7 املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  أديد  مسي2 

الشرايبي فائزة كمسي2 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823468.
922I

مكتب محاسبة

LMAHAL TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكتب محاسبة
عمارة  4 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 222 الرشيدية ، 52224، 

الرشيدية املغرب
LMAHAL TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي : شارع 

موالي اسماعيل زنقة واس الذهب 

ارفوس - 52253 ارفوس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 2 83

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في  2 سأن22  222 تقرر حل 

ذات  شركة   LMAHAL TRAVAUX

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

  2.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

سرهم وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 

الذهب  واس  زنقة  اسماعيل  موالي 

ارفوس املغرب نتيجة   52253  - ارفوس 

الفالس .

و عين:
املعقول  الغاني  عبد  السيد)ة( 

اسماعيل  موالي  شارع  عنوانه)ا(  و 

زنقة واس الذهب ارفوس 52222 ارفوس 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 

شارع  وفي  سأن22  222  بتاريخ  2 

الذهب  واس  زنقة  اسماعيل  موالي 

ارفوس - 52222 ارفوس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 628.

923I

NSCAE COMPANY

C M M SUD
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NSCAE COMPANY

 IMMEUBLE ALWAFA 4eme

 ETAGE APP N°08 RUE AL BARID

 BIOUGRA MAROC، 87200،

BIOUGRA MAROC

C M M SUD شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلأتماعي عمارة 
الوفاء الطابق 24 الشقة 28 زنقة 

ال22يد بيوكرى. بيوكرى 87222 
بيوكرى املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
24893

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   24
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 C M M : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SUD
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع في الداخل و الخارج.
عمارة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
زنقة   28 الشقة   24 الطابق  الوفاء 
 87222 بيوكرى  بيوكرى.  ال22يد 

بيوكرى املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  22  : كوسعيد  حميد  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حميد كوسعيد عنوانه)ا( 
الهدى  حي   22 رقم  تزروالت  مركب 

أكاسير 82222 أكاسير املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  العسري  ايوب  السيد 
حي لال مريم تازناخت ورزازات 45222 

ورزازات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22  بتاريخ  2  بانزكان  االبتدائية 

 222 تحت رقم 2559.

924I

مكتب محاسبة

TRANSPORT HOTMAIL

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

مكتب محاسبة

عمارة  4 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 222 الرشيدية ، 52224، 

الرشيدية املغرب

TRANSPORT HOTMAIL شركة 

ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي : قصر 

تارسة الخنك الراشيدية - 52222 

الرشيدية املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 2427

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون22  222    2 املؤرخ في 

شركة   TRANSPORT HOTMAIL

ذات مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

  22.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

سرهم وعنوان مقرها اإلأتماعي قصر 

 52222  - الراشيدية  الخنك  تارسة 

الرشيدية املغرب نتيجة الفالس.

و عين:

و  حاحيوي  أواس  السيد)ة( 

تاركة  رقم  4   52 زنقة  عنوانه)ا( 

الجديدة الرشيدية 52222 الرشيدية 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 

قصر  وفي  نون22  222    2 بتاريخ 

 52222  - الراشيدية  الخنك  تارسة 

الرشيدية املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 629.

925I

ائتمانية املرأان

CARRELAGE GHARNATA
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية املرأان
ف6 ياسمينة   شارع محمد 
 lotissement  2 الساسس
 ennakhla rue al jaouz

 khouribga، 25000، Khouribga
املغرب

CARRELAGE GHARNATA شركة 
ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي 532  
تجزئة القدس - 25222 خريبكة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7399

 23 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  شتن22  222 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CARRELAGE GHARNATA
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

أميع انواع السي2اميك
االستي2اس و التصدير.

  532  : االأتماعي  املقر  عنوان 
خريبكة   25222  - القدس  تجزئة 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 : الرحيم  عبد  العسا ي  السيد 
سرهم    22 بقيمة  حصة   2.222

للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الرحيم  عبد  العسا ي  السيد 
 25222 4 9 تجزئة الفتح  عنوانه)ا( 

خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الرحيم  عبد  العسا ي  السيد 
 25222 4 9 تجزئة الفتح  عنوانه)ا( 

خريبكة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
27 سأن22  االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

 222 تحت رقم 592.
926I

KHOUYI BADIA

 EXTRA SOLUTION
MIMOUN SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KHOUYI BADIA
 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب
 EXTRA SOLUTION MIMOUN
SARL-AU شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي حي ايت 
عبدي تونفيت - 54352 ميدلت 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
299 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   23
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EXTRA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
SOLUTION MIMOUN SARL-

.AU
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تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بيع  املختلفة،  ،امشغال  االموال 

االسوية الفالحية..
حي ايت   : عنوان املقر االأتماعي 
ميدلت   54352  - تونفيت  عبدي 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : ميمون  اهجان  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ميمون  اهجان  السيد 
 54352 بومية  وعبي  يحيى  بايت 

ميدلت املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  ميمون  اهجان  السيد 
 54352 بومية  وعبي  يحيى  بايت 

ميدلت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   29 بتاريخ  بميدلت  االبتدائية 

 222 تحت رقم 328 .
927I

22 9

سو هانكري
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

22 9
rabat maroc ،42222 ، املغرب

سو هانكري شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي طابق   
رقم 32 شارع موالي علي شريف 

تمارة 2222   تمارة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 34857
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  سأن22  222   28
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
سو   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

هانكري.
لغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الخاص  لحسابها  هو  الشركة  من 
أشخاص   ، ثالثة  أطراف  ولحساب 
في  سواء   ، اعتباريين  أو  طبيعيين 

املغرب:
بيع أطباق   ، الوأبات السريعة   -
ال22غر   ، السندويشات   ، الطبخ 
البطاطس   ، البيتزا   ، السلطات   ،
 ، الحلويات   ، الوافل   ، الفطائر   ،
الحلويات ، اآليس كريم ، في املوقع أو 
بيع املشروبات   ، للطلبات الخارأية 

البارسة والساخنة.
- امحداث وتنظيم امحداث.

املعامالت  أميع   ، أعم  وبشكل   
أو  املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 
التي قد تتعلق   ، املنقولة أو العقارية 
بال�سيء  مباشر  غي2  أو  مباشر  بشكل 
املذكور أعاله ، أو التي قد تعزز تطوير 

الشركة..
طابق   : االأتماعي  املقر  عنوان 
شارع موالي علي شريف   32 رقم    

تمارة 2222   تمارة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
البوأدايني  سمي2ة  السيدة 
العصري  الصناعي  الحي  عنوانه)ا( 

رقم 22 2222  تازة املغرب.
صوفيا  املسعوسي  السيدة 
نسيم  إقامة   8 قطاع  عنوانه)ا( 
الرياض عمارة 6 شقة 4 حي الرياض 

2222  الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
وصال  املسعوسي  السيدة 
العصري  الصناعي  الحي  عنوانه)ا( 

رقم 22 222   تازة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   28 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

.D 6969 222 تحت رقم 
928I

INDUSTRIAL CLEANIN SERVICE

AGMADA
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AUDIT SAGHIR
 LOT OMAR KHADIJI APPT 18،
25000، KHOURIBGA MAROC
AGMADA شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي 93 
طاشرون بوأنيبة - 22 25 

MAROC بوأنيبة
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7387
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   32
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGMADA
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة.
 93  : االأتماعي  املقر  عنوان 
طاشرون بوأنيبة - 22 25 بوأنيبة 

.MAROC
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
333 حصة   : السيدة زكاي نعيمة 

بقيمة 33.322 سرهم للحصة .
 KARRAR ABDELALI : السيد 
سرهم   33.322 بقيمة  حصة   333

للحصة .
حصة   334  : السيد كرار الطيب 

بقيمة 33.422 سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة زكاي نعيمة عنوانه)ا( 93 
بوأنيبة   25 22 طاشرون بوأنيبة 

.MAROC
 93 السيد كرار الطيب عنوانه)ا( 
بوأنيبة   25 22 طاشرون بوأنيبة 

.MAROC
السيد كرار عبد العا ي عنوانه)ا( 
 25 22 بوأنيبة  طاشرون   93

.MAROC بوأنيبة
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة زكاي نعيمة عنوانه)ا( 93 
بوأنيبة   25 22 طاشرون بوأنيبة 

MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
26 سأن22  االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

 222 تحت رقم 956.
929I

FIDERSER

 STE PIECE AUTO
NORIMANE

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE
MAROC

 STE PIECE AUTO NORIMANE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي حي 

املحمدية 2 لرقم 28  كراج رقم  2 
- 4222  سيدي سليمان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
349

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   25
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PIECE AUTO NORIMANE
االستي2اس   : غرض الشركة بإيجاز 
 . الدو ي  النقل  مقاول   . والتصدير 

التجارة.
حي   : االأتماعي  املقر  عنوان 
املحمدية 2 لرقم 28  كراج رقم  2 - 

4222  سيدي سليمان املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : قديورالقطيب  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  قديورالقطيب  السيد 
  4222  23 رقم    2 بلوم  بام  حي 

سيدي سليمان املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  قديورالقطيب  السيد 
  4222  23 رقم    2 بلوم  بام  حي 

سيدي سليمان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 27 
سأن22  222 تحت رقم 349/2021.
9 2I

KHOUYI BADIA

LES SCIERIES FAZAZ SARL-
AU

إعالن متعدس القرارات

KHOUYI BADIA
 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب
 LES SCIERIES FAZAZ SARL-AU
«شركة ذات املسؤولية املحدوسة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االأتماعي: بويغيدن 

بومية - - ميدلت املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.525

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 نون22  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل7  ينص  الذي  رقم  :  قرار 

  222( حصة  ألف  بيع  مايلي:  – 

احماس  اكريش  السيد  باسم  حصة( 

  22 بقيمة  موحا  فسيوي  للسيد 

سرهم للحصة الواحدة اي 22  222 

سرهم. -2 السيد فسيوي موحا املسي2 

الشكل  تعديل   3- للشركة.  الوحيد 

القانوني للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 17-7-6: الذي ينص عل7 

  222( حصة  ألف  بيع  مايلي:  – 

احماس  اكريش  السيد  باسم  حصة( 

  22 بقيمة  موحا  فسيوي  للسيد 

سرهم للحصة الواحدة اي 22  222 

سرهم. -2 السيد فسيوي موحا املسي2 

الشكل  تعديل   3- للشركة.  الوحيد 

القانوني للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   22 االبتدائية بميدلت بتاريخ 

 222 تحت رقم  33.

9  I

conseils sarl

TIRMAIA MAGHREB
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

conseils sarl

شارع لبنان اقامة يامنة   مكتب 
رقم 9  طنجة، 92222، طنجة 

املغرب

TIRMAIA MAGHREB شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 

الدبح شارع مانيبوليو ا الطابق 

السفلي رقم 5  طنجة 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22 27

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222    8

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TIRMAIA MAGHREB

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.

شارع   : االأتماعي  املقر  عنوان 

الطابق  ا  مانيبوليو  شارع  الدبح 

السفلي رقم 5  طنجة 92222 طنجة 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد كارلوس فريرا سي اسيفيدو 

  .222 بقيمة  حصة    22  : سيلفا 

سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد كارلوس فريرا سي اسيفيدو 
فكيك  زاوية    3 عنوانه)ا(  سيلفا 
 92222  25 رقم   5 ط  ولويسيان 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد كارلوس فريرا سي اسيفيدو 
فكيك  زاوية    3 عنوانه)ا(  سيلفا 
 92222  25 رقم   5 ط  ولويسيان 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 9 2482.

9 2I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدوسة

ELYMO TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

شارع العركوب رقم  7724-2 
صندوق ال22يد رقم 46 ، 73222، 

الداخلة املغرب
ELYMO TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي اقامة 

النهضة رقم 7 26 - 73222 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 9823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   28
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ELYMO TRAVAUX
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العامة  أعمال البناء  ولوازم متنوعة. 

وحفر اآلبار.
اقامة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
النهضة رقم 7 26 - 73222 الداخلة 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد محمد اليماني : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيد سعيد بورزي : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اليماني  محمد  السيد 
ايت   82222 التمسية  سوار تعمريت 

ملول املغرب.
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عنوانه)ا(  بورزي  سعيد  السيد 

تاروسانت   82222 بوطويل الزيدانية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  اليماني  محمد  السيد 

ايت   82222 التمسية  سوار تعمريت 

ملول املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  9 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

نون22  222 تحت رقم 847 .

9 3I

conseils sarl

RANIBRA II

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

conseils sarl

شارع لبنان اقامة يامنة   مكتب 

رقم 9  طنجة، 92222، طنجة 

املغرب

RANIBRA II شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 9 

ابريل اقامة بالل الطابق 2 رقم 4 - 

93222 تطوان املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.28279

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  نون22  222   26 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

بن  مصطفى  )ة(  السيد  تفويت 

من  اأتماعية  حصة    .222 عبوس 

السيد  لفائدة  حصة    22 أصل 

نون22   26 ربيعة املجدوب بتاريخ  )ة( 

.222 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

سأن22   26 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

 222 تحت رقم 7265.

9 4I

FIDUCIAIRE MOGADOR

INDUSTRIE MOGADOR
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44000،
Essaouira Maroc

INDUSTRIE MOGADOR شركة 
ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي كراج 
في الطابق السفلي رقم 724 زنقة 

محمد بن حسن الوزاني التجزئة 5 - 
44222 الصويرة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3623
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  أكتوبر  222   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
بزي  مصطفى  )ة(  السيد  تفويت 
 552 حصة اأتماعية من أصل   52
السعدية  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

بوفوس بتاريخ 22 أكتوبر  222.
بزي  مصطفى  )ة(  السيد  تفويت 
252 حصة اأتماعية من أصل 552 
الدين  )ة( عالء  حصة لفائدة السيد 
بوخريص بتاريخ 22 أكتوبر  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالصويرة بتاريخ 27 سأن22 

 222 تحت رقم 429/2021.
9 5I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدوسة

SAHARA CHEF EVENT
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

شارع العركوب رقم  7724-2 
صندوق ال22يد رقم 46 ، 73222، 

الداخلة املغرب
SAHARA CHEF EVENT شركة 

ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي حي االمل 

بلوك 36 رقم 24 - 73222 الدخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 9825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   24

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAHARA CHEF EVENT

ممارسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أميع أنشطة املطاعم, تنظيم وتجهيز 

الحفالت.

عنوان املقر االأتماعي : حي االمل 
الدخلة   73222  -  24 رقم   36 بلوك 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد رشيد أواس : 222.  حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أواس  رشيد  السيد 

  2 رقم  فيال  الخامس  محمد  شارع 

73222 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  أواس  رشيد  السيد 

  2 رقم  فيال  الخامس  محمد  شارع 

73222 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

نون22  222 تحت رقم 867 .

9 6I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 BEST DE PROMOTION
IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
خفض رأسمال الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

 BEST DE PROMOTION
IMMOBILIERE شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي 2 تجزئة 
الياسمين، فيال رقم 2 طريق عين 

السمن - 32222 فاس املغرب.
خفض رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4253 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم  نون22  222   28 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  خفض 
من  أي  سرهم»    2.992.222» قدره 
  2.222» إ 7  سرهم»     .222.222»
عدس  تخفيض   : طريق  عن  سرهم» 

امسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 5455.
9 7I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدوسة

WALHARRAT LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

شارع العركوب رقم  7724-2 
صندوق ال22يد رقم 46 ، 73222، 

الداخلة املغرب
 WALHARRAT LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدوسة 

ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزئة 

النهضة رقم 2335 مكتب رقم  2 - 

73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 987 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    2

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WALHARRAT LOGISTIQUE

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي2.

تجزئة   : االأتماعي  املقر  عنوان 

 - مكتب رقم  2   2335 النهضة رقم 

73222 الداخلة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : حرات  حافض  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حرات  حافض  السيد 
تجزئة املسجد زنقة 6 رقم 8 73222 

الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  حرات  حافض  السيد 
تجزئة املسجد زنقة 6 رقم 8 73222 

الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

نون22  222 تحت رقم 922 .

9 8I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

بوخريص طوغ
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتماعي للشركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
بوخريص طوغ شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي مكاتب 
الفضل رقم2 الطابق االول الرقم 
83 شارع الجيش امللكي - 32222 

فاس املغرب.
تحويل املقر االأتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6852 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 8  أكتوبر  222 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
الطابق االول  «مكاتب الفضل رقم2 
 - امللكي  الجيش  شارع   83 الرقم 
«الطابق  إ 7  املغرب»  فاس   32222
االر�سي الشقة   االقامة 6 زنقة امام 
 - فاس  الجديدة  املدينة  الشاطبي 

32222 فاس املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 5554.
9 9I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدوسة

 TESORO DE J&A DE
MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تغيي2 تسمية الشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

شارع العركوب رقم  7724-2 
صندوق ال22يد رقم 46 ، 73222، 

الداخلة املغرب
 TESORO DE J&A DE

 MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االأتماعي املنطقة 
الصناعية رقم ا03- - 73222 

املغرب املغرب.
تغيي2 تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
 945 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيي2  نون22  222   24 املؤرخ في 
 TESORO» من  الشركة  تسمية 
 «DE J&A DE MOROCCO
 TESORO DE J&A DE» إ 7 

. «MOROCCO
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

نون22  222 تحت رقم 932 .
922I

 NASSIRI    الناصري كنستي فيسكال كنتابل

CONSEIL FISCAL COMPTABLE

 LE PRESSING DE TAPIS
BONNET SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

الناصري كنستي فيسكال كنتابل    
 NASSIRI CONSEIL FISCAL

COMPTABLE
عمارة او شقة 4 يسمينة   البساتين 
 IMM E APT 4 YASMINAمكناس

 1 EL BASSATINE MEKNES ،
52222، مكناسMEKNES املغرب

MAROC
 LE PRESSING DE TAPIS

BONNET SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي :    الحي 

العسكري 6 الباستين - 52222 
مكناس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.5 463

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22 سأن22  222 تقرر حل  املؤرخ في 

 LE PRESSING DE TAPIS BONNET
مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU
محدوسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  سرهم    22.222 رأسمالها 
مقرها اإلأتماعي    الحي العسكري 
6 الباستين - 52222 مكناس املغرب 

نتيجة لحل الشركة.
و عين:

و  الشركاوي  بديعة  السيد)ة( 
2 تجزئة أهال إقامة هشام  عنوانه)ا( 
شقة 4 32222 فاس املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
 E 22 سأن22  222 وفي عمارة  بتاريخ 
شقة 4 ياسمين   البساتين - 52222 

مكناس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   29 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 222 تحت رقم 9 4.
92 I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة سرعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

 SOCIÉTÉ SEASONS LUXURY
» CAR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة سرعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة ساسس 
الطابق االول ورزازات، 45222، 

ورزازات املغرب
 SOCIÉTÉ SEASONS LUXURY

CAR SARL « شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزئة 
محاميد 3 رقم 427 مركب التجاري 

رقم 28 - 62 42 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2279 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   32
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIÉTÉ SEASONS LUXURY

.» CAR SARL
كراء   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق .
تجزئة   : االأتماعي  املقر  عنوان 
مركب التجاري   427 رقم   3 محاميد 

رقم 28 - 62 42 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 522.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 2.522  : قا�سي  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
 2.522  : عمي2ي  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  قا�سي  يوسف  السيد 
47723 زاكورة  سوار اأموا ايت والل 

املغرب.
عنوانه)ا(  عمي2ي  يوسف  السيد 
47723 زاكورة  سوار اأموا ايت والل 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  قا�سي  يوسف  السيد 
47723 زاكورة  سوار اأموا ايت والل 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22  بتاريخ  2  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم -.
922I

NEGOCEMAR

الدمناتي طرانسبور
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

NEGOCEMAR
 RUE HARIRI IMB HALIMA N°12

90000 ،، طنجة املغرب
الدمناتي طرانسبور شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي 53.زنقة 

: ر- حي البوغاز - 92222 طنجة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36223
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2 22 تقرر حل  7  سأن22  املؤرخ في 
املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ  طرانسبور  الدمناتي 
مقرها  وعنوان  سرهم   52.222
حي البوغاز  ر-   : 53.زنقة  اإلأتماعي 
ل  نتيجة  املغرب  طنجة   92222  -
: - قلة الخ22ة و الكفاءة في التجارة و 

التسويق
الشركاء  مسؤولية  غياب   -

والخالف في اتخاذ القرارات..
و حدس مقر التصفية ب 53 زنقة: 
طنجة   92222  - البوغاز  حي  ر- 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة( خلوس ازناك و عنوانه)ا( 
 92222 البوغاز  حي  ر-   : 53.زنقة 

طنجة املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ف22اير    2 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

4 22 تحت رقم  67.
923I

cabinet aux services des affaires

 SAHARA MAJESTIC FUN &
 ACTION SARL D›ASSOCIE

UNIQUE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

 SAHARA MAJESTIC FUN &

 ACTION SARL D›ASSOCIE

UNIQUE شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 

قصرمرزوكة الطاوس الريصاني - 

52452 الريصاني املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

222 / 5493

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   29

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SAHARA MAJESTIC FUN &

 ACTION SARL D’ASSOCIE

.UNIQUE

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراأات النارية رباعية الدفع.

 : االأتماعي  املقر  عنوان 

 - الريصاني  الطاوس  قصرمرزوكة 

52452 الريصاني املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد يدير يعكوبي : 222.  حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يعكوبي  يدير  السيد 

الريصاني  الطاوس  قصرمرزوكة 

52452 الريصاني املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  يعكوبي  يدير  السيد 

الريصاني  الطاوس  قصرمرزوكة 

52452 الريصاني املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 5493 .

924I

QUALIFID - SARL AU 

KLINIPHARM
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تغيي2 تسمية الشركة

QUALIFID - SARL AU

4  ملتقى زنقتي محمد القري و 

م82، إقامة ميموزا مكتب رقم   ، 

4222 ، القنيطرة املغرب

KLINIPHARM شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها االأتماعي املغرب 

العربي بلوك ب 2 عمارة 43 محل 
رقم 8  - 4222  القنيطرة املغرب.

تغيي2 تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

56639

العام  الجمع  بمقت�سى 

سأن22   23 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  تسمية  تغيي2  تم   222 

إ 7   «KLINIPHARM» من 

. «INNOVATION KLINIOCARE»

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 5846.

925I

QUALIFID - SARL AU 

I & Z COSMETICS
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

QUALIFID - SARL AU

4  ملتقى زنقتي محمد القري و 

م82، إقامة ميموزا مكتب رقم   ، 

4222 ، القنيطرة املغرب

I & Z COSMETICS شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

)في طور التصفية(
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وعنوان مقرها اإلأتماعي 32 زاوية 

شارع إمام علي و زنقة شالة إقامة 

إمام علي، محل رقم 6 4222  

القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.53235

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في    أكتوبر  222 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

 I & Z COSMETICS الشريك الوحيد

سرهم    22.222 رأسمالها  مبلغ 
زاوية   32 اإلأتماعي  مقرها  وعنوان 

إقامة  شالة  زنقة  و  إمام علي  شارع 

  4222  6 رقم  محل  علي،  إمام 

القنيطرة املغرب نتيجة ل : الخسارة.
32 زاوية  و حدس مقر التصفية ب 

إقامة  شالة  زنقة  و  إمام علي  شارع 

  4222  6 رقم  محل  علي،  إمام 

القنيطرة املغرب. 

و عين:

السيد)ة( إيمان برعال و عنوانه)ا( 
اإلرشاس  حي   523 رقم  زنقة  3 

كمصفي  املغرب  القنيطرة    4222

)ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  4 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتوبر  222 تحت رقم 88674.

926I

DARAA AUDIT

BKD IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

DARAA AUDIT

 ROUTE BOUSKOURA PROJET

 GREEN WORK IMM A N°7،

22222، الدار البيضاء املغرب

BKD IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزئة 

القدس شارع اإلمام الليت إبن 

سعد محل رقم 7 الطابق   عمارة 

س سيدي برنو�سي - 22222 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52445 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  يوليوز  222   22

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BKD  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.IMMOBILIER

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

تجزئة   : االأتماعي  املقر  عنوان 

إبن  الليت  اإلمام  شارع  القدس 

عمارة  الطابق     7 سعد محل رقم 

الدار   22222  - س سيدي برنو�سي 

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد باقدوري عبد العزيز : 822 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

  22  : السيد باقدوري مصطفى 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

السيد باقدوري عبد القاسر : 22  

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

العزيز  عبد  باقدوري  السيد 

ممر اوكالبتوس الطابق   4 عنوانه)ا( 

الدار البيضاء   22222 2 عين السبع 

املغرب.

مصطفى  باقدوري  السيد 
 52252  2 النصر   43 رقم  عنوانه)ا( 

مكناس املغرب.

القاسر  عبد  باقدوري  السيد 
 52252  2 النصر   43 رقم  عنوانه)ا( 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
العزيز  عبد  باقدوري  السيد 
ممر اوكالبتوس الطابق   4 عنوانه)ا( 
الدار البيضاء   22222 2 عين السبع 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 822775.
927I

sofoget

 PHARMACIE SAMAE
ANDALOUS

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 PHARMACIE SAMAE

ANDALOUS شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي القنيطرة 
سوار اكحيالت بنمنصور - 4222  

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
63479

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  ماي  222   27
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PHARMACIE SAMAE  :

.ANDALOUS

غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.
عنوان املقر االأتماعي : القنيطرة 
  4222  - بنمنصور  اكحيالت  سوار 

القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد امي2 فنوص : 222.  حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيد امي2 فنوص : 222  بقيمة 

22  سرهم.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  فنوص  امي2  السيد 

خريبكة ---- خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  فنوص  امي2  السيد 

خريبكة ----- خريبكة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 4 893.

928I

سيفي اكسبي2تيز

CARABA
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

سيفي اكسبي2تيز
إقامة الياسمين زاوية شارع عمر 
الخيام وزنقة البنفسج عمارة 7 

بوسيجور ، 22222، الدار البيضاء 
املغرب

CARABA شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي زاوية شارع 
عمر الخيام وزنقة البنفسج إقامة 

ياسمين ب الطابق 4 مكتب 6  الدار 
البيضاء. - 22222 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52424 
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   2 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CARABA
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والشواحن  الكهربائية  املركبات 

الكهربائية وملحقاتها.
زاوية   : االأتماعي  املقر  عنوان 
البنفسج  وزنقة  الخيام  عمر  شارع 
مكتب   4 الطابق  ب  ياسمين  إقامة 
الدار   22222  - البيضاء.  الدار    6

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 322.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيدة صارة بخيش : 622 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
922 حصة   : السيد خالد بخيش 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيد سعيد بنحجو : 922 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيد فاضل غوالم : 622 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بخيش  صارة  السيدة 

كندا 93222 مونت2يال كندا.
عنوانه)ا(  بخيش  خالد  السيد 
 2 8 فيال  رسور  كولف  كاليفورنيا 
 22 52 بوسكورة  الخضراء  املدينة 

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  بنحجو  سعيد  السيد 
72 زنقة أبو إسحاق الشي2ازي ش 43 
إقامة سينطو املعاريف 22332 الدار 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  غوالم  فاضل  السيد 
إقامة  شقة   2 ط  نسرين  زنقة   4
الدار البيضاء   22372 بنجدية  سناء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  بخيش  صارة  السيدة 
كندا 93222 مونت2يال كندا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون22  222 تحت رقم 822342.
929I

مكتب املحاسبة

SOCIETE FIKAB
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب املحاسبة
3  شارع يعقوب املنصور رقم 

3 /4  تطوان ، 93222، تطوان 
املغرب

SOCIETE FIKAB شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع زاوية 
العلويين حي سيدي طلحة - 93222 

تطوان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.  423

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل  نون22  222   29 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
 SOCIETE FIKAB الوحيد  الشريك 
سرهم   522.222 رأسمالها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع زاوية 
 93222  - العلويين حي سيدي طلحة 
تطوان املغرب نتيجة ل : نهاية نشاط 

الشركة.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدس  و 
 - طلحة  سيدي  حي  العلويين  زاوية 

93222 تطوان املغرب. 
و عين:

الفكري  السالم  عبد  السيد)ة( 
موالي  السلطان  شارع  عنوانه)ا(  و 
 93222  23 رقم   24 عمارة  الحسن 

تطوان املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 
شارع   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

زاوية العلويين حي سيدي طلحة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   22 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

 222 تحت رقم 3584.
932I

ste FIDOKOM sarl au

A.AMAL
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste FIDOKOM sarl au
 N°163 rue dakhla hay el amal

 selouane nador ، 62700، Nador
Maroc

A.AMAL شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع علي 
الشريف محمد امزيان حي الوفاق 

سلوان 62722 الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23 85

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    2
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.A.AMAL
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات املستعملة.
عنوان املقر االأتماعي : شارع علي 
الوفاق  حي  امزيان  محمد  الشريف 

سلوان 62722 الناضور املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

222.  حصة   : السيد علي مهران 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مهران  علي  السيد 

باكستان 56322 اوكارا باكستان.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  امل  بليلو  السيدة 

بوعرك   59 بلوك  مسعوس  سكتور 

62222 الناضور املغرب

عنوانه)ا(  مهران  علي  السيد 

باكستان 56322 اوكارا باكستان

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22    6 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

 222 تحت رقم 4493.

93 I

شركة الحسيمة لالستشارات ش.م.م

 STE AKKARRICH

 CONSTRUCTION DE

BATIMENTS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة الحسيمة لالستشارات 

ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N

 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب

 STE AKKARRICH

 CONSTRUCTION DE

BATIMENTS SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي مركز 

سيدي بوعفيف أماعة ايت يوسف 

و علي الحسيمة 32222 الحسيمة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3562
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداس  تم  نون22  222   23

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 AKKARRICH CONSTRUCTION

. DE BATIMENTS SARL AU

مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االعمال و االشغال املختلفة.

بناء كهربائي.

اأر مواس البناء بالجملة..

مركز   : االأتماعي  املقر  عنوان 

سيدي بوعفيف أماعة ايت يوسف 

الحسيمة   32222 الحسيمة  علي  و 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة :  222 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 STE AKKARRICH الشركة 

 CONSTRUCTION DE

 BATIMENTS SARL AU : 1.000

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محموس اقريش عنوانه)ا( 

شارع سيدي يحيى امزورن الحسيمة 

32222 الحسيمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد محموس اقريش عنوانه)ا( 

شارع سيدي يحيى امزورن الحسيمة 

32222 الحسيمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالحسيمة  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 277 .

932I

Top Aménag

TOP¨AMENAG
إعالن متعدس القرارات

Top Aménag
 Rue Ahmed TOUKI, Résidence

 OUROUK 3éme étage App
 N°13 ، 20500، Casablanca

Maroc
TOP¨AMENAG «شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة»
وعنوان مقرها االأتماعي: زنقة 

أحمد التوقي إقامة العروق الطابق 3 
رقم 3  - - الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 25 نون22  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل7  ينص  الذي  رقم  2:  قرار 
معاينة وفاة الشريك املرحوم  مايلي: 

السيد: عبد املجيد هاللو 
عل7  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 

مايلي: اعتماس شركاء أدس.
عل7  ينص  الذي   :23 رقم  قرار 

مايلي: التقسيم الجديد للرأس مال
عل7  ينص  الذي   :24 رقم  قرار 

مايلي: تغيي2 البند 7
عل7  ينص  الذي   :25 رقم  قرار 
الدين  صالح  السيد  تأكيد  مايلي: 
هاللو في منصبه كمسي2 للشركة ملدة 

غي2 محدوسة.
عل7  ينص  الذي   :26 رقم  قرار 
أديد  أسا�سي  قانون  تبني  مايلي: 

للشركة
عل7  ينص  الذي   :27 رقم  قرار 

مايلي: صالحيات
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل7  ينص  الذي   :27 رقم  بند 
مايلي: تغيي2 البند 7: رأسمال الشركة 
سرهم مقسم   75.222.22 املحدس في 
بقيمة  اأتماعية  حصة   752 ا 7 
سرهم للحصة الواحدة مكتتبة    22
طرف:  من  نقدا  بالكامل  ومحررة 
حصة   2 2 خديجة كوران  السيدة: 
الزهراء  فاطمة  -السيدة:  اأتماعية 

-السيد:  حصة اأتماعية   33 هاللو 
حصة  هاللو  44  الدين  صالح 
هاللو  -السيد:امين  اأتماعية. 

66حصة اأتماعية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 88 823.
933I

FIDSAGE SARLAU

 CASABLANCA SHOPPING
INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
حل شركة

FIDSAGE SARLAU
49  شارع لال ياقوت الطابق الثالث 
الرقم  7 ، 22282، الدار البيضاء 

املغرب
 CASABLANCA SHOPPING
INVEST شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي زنقة 

ميشيل انج الطابق 3 الرقم 4 شارع 
غبد اللطيف بن قدور - 22372 

الدار البيصاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.266787

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
9 22 تقرر حل  26 سأن22  املؤرخ في 
املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 
 CASABLANCA SHOPPING
 85.622 رأسمالها  مبلغ   INVEST
سرهم وعنوان مقرها اإلأتماعي زنقة 
4 شارع  الرقم   3 ميشيل انج الطابق 
غبد اللطيف بن قدور - 22372 الدار 
البيصاء املغرب نتيجة ل : عدم وأوس 

منظور للشؤون االأتماعية.
3  زنقة  و حدس مقر التصفية ب 
4 شارع  الرقم   3 ميشيل انج الطابق 
غبد اللطيف بن قدور - 22372 الدار 

البيصاء املغرب. 
و عين:

و  سحراو  يسرى  السيد)ة( 
زاوية  مارس   2 شارع   73 عنوانه)ا( 
زنقة امست2سام شقة 4 22522 الدار 

البيصاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 73 شارع 

2 مارس زاوية زنقة امست2سام شقة 4

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم  82345.

934I

SOFICODEX

YANATEXT
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOFICODEX

 4 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، سرب عمر ، 22232، الدار 

البيضاء املغرب

YANATEXT شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي  7 

زنقة ابن بطوطة ، زاوية زنقة ابن 

بطوطة و عبد الكريم الديوري ، 

الطابق االول الرقم 23 - 22222 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

524943

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداس  تم  نون22  222   29

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YANATEXT
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غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة بإيجاز : الغرض من الشركة 
الخارج  في  أو  املغرب  في  سواء   ،
لحسابها الخاص ولحساب الغي2 ، هو 

القيام بامنشطة التالية:
شراء وبيع وتسويق أميع أصناف 

ومنتجات أقمشة التنجيد و
ملبوس.

بيع أميع امقمشة الالزمة لصنع 
حفاضات يعاس استخدامها

واملواس  لألقمشة  تجزئة  تاأر   
الخام وشفاف

املشاركة بجميع أشكالها في أميع 
امعمال  أو  الشركات  أو  العمليات 

التجارية التي لها
متشابهة أو ذات صلة من املحتمل 

أن تعزز مصالح الشركة.
املعامالت  أميع   ، أعم  وبشكل 
املنقولة أو العقارية التي قد تتعلق بها 
بشكل مباشر لألشياء املذكورة أعاله 
أو من املحتمل أن تعزز امتداسها أو 

تطويرها.
زنقة   7  : عنوان املقر االأتماعي 
ابن بطوطة ، زاوية زنقة ابن بطوطة و 
عبد الكريم الديوري ، الطابق االول 
الدارالبيضاء   22222  -  23 الرقم 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : نفيس  ياسمين  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ياسمين نفيس عنوانه)ا( 
اقامة  الطو�سي  الدين  زكي  زنقة 
حي   4 شقة   2 طابق  العا ي  عبد 
البيضاء   22522 املستشفبات 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة ياسمين نفيس عنوانه)ا(  

اقامة  الطو�سي  الدين  زكي  زنقة 
حي   4 شقة   2 طابق  العا ي  عبد 
املستشفبات 22522 البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823449.
935I

sud ocean conseil

سنترال اوطوا ديكنوستيك
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sud ocean conseil
agadir ، 80060، agadir maroc

سنت2ال اوطوا سيكنوستيك شركة 
ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 

اممي2 مو ي عبد هللا رقم 23 العيون 
العيون 82262 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
35599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  ف22اير  222     
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : سنت2ال 

اوطوا سيكنوستيك.
 .  : بإيجاز  الشركة  غرض 
والصيانة  واإلصالحات  التشخيص 
السيارات وامليكانيكا العامة  وكهرباء 

والخراطيم الهوائية والتجميع
2. التسويق الرقمي بجميع أنواعه

املزلقات  وتسويق  توزيع   .3
كان  أيا  املنتجات  وأميع  والزيوت 

نوعها
4 - بيع معدات السيارات بالجملة 
واملركبات  السيارات  تجارة   .5
ومعداتها  ملحقاتها  وكافة  الخفيفة 
بالسيارات  الخاصة  غيارها  وقطع 
وأميع أنواع الوقوس وزيوت التشحيم 

ومنتجات الصيانة.
املعدات  وتصدير  استي2اس   .6
الشركة  لنشاط  الالزمة  واملواس 

والجرافات

7. التجارة

املركبات  وإصالح  صيانة   .8

املتعاقد عليها من الباطن

تأأي2 البضائع أو معدات نقل   9-

أو   / امشخاص اململوكة للشركة و 

املستأأرة من قبل أطراف ثالثة مع 

اإلذن بالتأأي2 من الباطن.

شارع   : االأتماعي  املقر  عنوان 
العيون   23 اممي2 مو ي عبد هللا رقم 

العيون 82262 العيون املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسين ازاكيع عنوانه)ا( 

الهدى  52حي  شقة  املنارة  اقامة 

اكاسير 82262 اكاسير املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد الحسين ازاكيع عنوانه)ا( 

الهدى  52حي  شقة  املنارة  اقامة 

اكاسير 82262 اكاسير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس  االبتدائية بالعيون بتاريخ    

 222 تحت رقم 759/21.

936I

soulinad.consult

L›ESCALE FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

soulinad.consult
الطابق اآلول شارع االمام البصي2ي 

الزنقة 645 الرقم 2 مكرر ، 22222، 

البيضاء املغرب

L›ESCALE FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي : تجزئة 

ليليا العمارة 2 املحل رقم 22 - 

24222 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 8849

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداس  تم  نون22  222   26

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.L’ESCALE FOOD

غرض الشركة بإيجاز : مطعم.

تجزئة   :  : عنوان املقر االأتماعي 

 -  22 رقم  املحل   2 العمارة  ليليا 

24222 الجديدة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

حصة   522  : السيد غزال أالل 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

522 حصة   : السيد شريفي انس 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد غزال أالل عنوانه)ا( رقم 

الجديدة   24222 تجزئة شريفة   33

املغرب.

عنوانه)ا(  انس  شريفي  السيد 

ب  شقة   4 طابق  باشكو  تجزئة   68

22422 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد غزال أالل عنوانه)ا( رقم 

الجديدة   24222 تجزئة شريفة   33

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة بتاريخ 28 سأن22 

 222 تحت رقم 27236.

937I
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NA CONSEIL

ABWAB ACHAM
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NA CONSEIL
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ABWAB ACHAM شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي الطابق 

السفلي شارع موالي عبد هللا املركز 
التجاري يوسف بن تاشفين عمارة 
H-13 رقم 487 مراكش - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22 79

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ABWAB ACHAM
اسارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املطاعم .
الطابق   : االأتماعي  املقر  عنوان 
السفلي شارع موالي عبد هللا املركز 
عمارة  تاشفين  بن  يوسف  التجاري 
 42222  - مراكش   487 رقم   13-H

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد أواس العيا : 222.  حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
بقيمة    222  : السيد أواس العيا 

22  سرهم.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العيا  أواس  السيد 

تجزئة االزسهار اقامة ابن سينا عمارة 

   الشقة 4 مراكش 42222 مراكش 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة مارية سميع عنوانه)ا( حي 

مراكش   42222 ازيالل  افورار  تالت 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   25 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم  2932 .

938I

ORENJI

AOUNOUT CAR
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

 AOUNOUT CAR

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

 رأسمالها مئة ألف سرهم

املقر االأتماعي: 99 زنقة الليمون حي 

البحرين بركان املغرب

االستثنائي  العام  الجمع  قرر 

املنعقد بتاريخ 2021/11/08 لشركة 

AOUNOUT CAR ش.م.م ما يلي: 

بيع522  عل7  املوافقة   

حصة اأتماعية مملوكة من طرف 

السيد قيسامي رابح الحامل لبطاقة 

 FA5 8 2  , رقم  الوطنية  التعريف 

الحق  عبد  مختاري  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
 . FA348 3 رقم

مانتج عنه تغيي2 الشكل القانوني 

املسؤولية  سات  شركة  من  للشركة 

إ 7 شركة سات املسؤولية  املحدوسة 

املحدوسة بشريك واحد. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  للمحكمة  الضبط 

رقم  تحت  في2021/12/06  ب22كان 

 701/2021

939I

Ste Abdoune Conseil

STE SUNSHINE FARMS
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

Ste Abdoune Conseil
رقم 4 إقامة فاطمة شارع موالي 

رشيد امطلس طريق صفرو فاس ، 
32222، فاس املغرب

STE SUNSHINE FARMS شركة 
ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 48 شارع 
العلويين تجزئة قرقوبة براسيا 

الفقيه بن صالح لفقيه بن صالح 
23223 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   26
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SUNSHINE FARMS
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 
التصديرو  الزراعية  املناطق 

االستي2اس.
48 شارع  عنوان املقر االأتماعي : 
العلويين تجزئة قرقوبة براسيا الفقيه 
بن صالح لفقيه بن صالح 23223 بني 

مالل املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد محمد االسري�سي البوزيدي 
سرهم    22 بقيمة  حصة   332  :

للحصة .
 332  : السيد عدالن محمد ناأم 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
 STE MECAGRI ET الشركة 
حصة   TRAVAUX PUBLICS : 340

بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد االسري�سي البوزيدي 

عنوانه)ا( الواليات املتحدة اممريكية 

املتحدة  الواليات   22 62 2 2

اممريكية الواليات املتحدة اممريكية.

ناأم  محمد  عدالن  السيد 
29 بني  عنوانه)ا( تجزئة غيثة   رقم 

مالل 23223 بني مالل املغرب.

 STE MECAGRI ET الشركة 

س  عنوانه)ا(   TRAVAUX PUBLICS

5  حد براسيا قياسة  522 ص.ب  س ا 

 23223 صالح  بن  لفقيه  عمي2  بني 

لفقيه بن صالح املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد محمد االسري�سي البوزيدي 

عنوانه)ا( الواليات املتحدة اممريكية 

اممريكية  املتحدة  الواليات   22 62

الواليات املتحدة اممريكية

ناأم  محمد  عدالن  السيد 
29 بني  عنوانه)ا( تجزئة غيثة   رقم 

مالل 23222 بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 

28 سأن22  222 تحت رقم 725.

942I

fiduciaire de comptabilité et fiscalité SARL

2BB CONSTRUCTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

 fiduciaire de comptabilité et

fiscalité SARL
زنقة ابن كثي2 إقامة طارق الطابق 

5 رقم 7  طنجة ، 92222، طنجة 

املغرب

 2BB CONSTRUCTION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 3 مجمع 

لبنى 23 إقامة 3 الطابق رقم 3 رقم 

62      - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22463

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   22

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 2BB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CONSTRUCTION SARL

بصفة   -  : غرض الشركة بإيجاز 

خاصة : أشغال البناء

- و كل امشغال املذكورة في املاسة 

3 من القانون امسا�سي للشركة

العمليات  كل   : عامة  بصفة   –  

املالية،  الصناعية،  التجارية، 

العقارية، مباشرة أو غي2 مباشرة التي 

من شأنها توسيع نشاط الشركة .

3 مجمع   : عنوان املقر االأتماعي 
رقم   3 الطابق رقم   3 إقامة   23 لبنى 

62      - 92222 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 522  : ابضالص  بالل  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

 522  : ابضالص  إبراهيم  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ابضالص  بالل  السيد 

شارع خالد بن الوليد رقم 36 92255 

أصيلة املغرب.

ابضالص  إبراهيم  السيد 

  2 عمارة  سيوسيت  إقامة  عنوانه)ا( 
البالية  طنجة  رقم  9   22 طابق 

92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  ابضالص  بالل  السيد 

شارع خالد بن الوليد رقم 36 92255 

أصيلة املغرب.

ابضالص  إبراهيم  السيد 
  2 عمارة  سيوسيت  إقامة  عنوانه)ا( 
طنجة   92222 رقم  9   22 طابق 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 248597.
94 I

EZMAPHARM

EZMAPHARM
إعالن متعدس القرارات

EZMAPHARM
. . ،2 ،, .

EZMAPHARM «شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االأتماعي: محل 

 رقم 83 مكرر سانيات الشرقاوي 
سيدي مو�سى سال - 262   سال 

املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.38476

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 4  يونيو  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل7  ينص  الذي  رقم  2:  قرار 

مايلي: تطوير املساهمة العينية
عل7  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 
وتبعا  القانوني  الشكل  تغيي2  مايلي: 
النظام  مقتضيات  تعديل  تم  لذلك 

امسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل7  ينص  الذي  رقم  2:  بند 
مايلي: ملوافقة عل7 املساهمة العينية، 
املساهمة  تطوير  عل7  واملوافقة 
سرهم)   322.222,22 إ 7  العينية 

ثالثمائة ألف سرهم(
عل7  ينص  الذي   :22 رقم  بند 
من  القانوني  الشكل  تحويل  مايلي: 
 ZOUAIDI ASMAA شخص طبيعي 
محدوسة  مسؤولية  ذات  شركة  إ 7 
 EZMAPHARM الوحيد  للشريك 

اإليداع تم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22    2 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

 222 تحت رقم 42298.

942I

ائتمانية الراحة

مونديال اسيير
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية الراحة
48 شارع محمد الخامس تجزئة 
الصافي برشيد برشيد، 22 26، 

MAROC برشيد
مونديال اسيي2 شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي 43  شارع 

ابراهيم الروساني الطابق الثاني 
حي الوحدة برشيد 22 26 برشيد 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 596 

 29 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  سأن22  222 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

مونديال اسيي2.
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنتجات  أميع  وتوزيع  وتعبئة 

ومصنع امأسام املعدنية.
• مقاول نقل البضائع - التجارة.

  43  : االأتماعي  املقر  عنوان 
شارع ابراهيم الروساني الطابق الثاني 
برشيد   26 22 برشيد  الوحدة  حي 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة: 222.222.  

سرهم، مقسم كالتا ي:

  2.222  : انفست  اوب  الشركة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

 

  2222  : انفست  اوب  الشركة 

بقيمة 22  سرهم.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  انفست  اوب  الشركة 

شارع ابراهيم الروساني الطابق    42

برشيد   26 22 الوحدة  حي  الثاني 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد املهدي الكميلي عنوانه)ا( 

تجزئة اوالس حريز شارع عقبة بن   7

نافع حي الهدى 22 26 برشيد املغرب

عنوانه)ا(  الكميلي  كريم  السيد 

الوحدة  حي  امللكي  الجيش  شارع   8

22 26 برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   23 بتاريخ  ب22شيد  االبتدائية 

 222 تحت رقم 465 .

943I

FIDUEXPRESS SARL

SHEFMA MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

FIDUEXPRESS SARL

 HASSANIA N°82 ETG 2

 MOHAMMEDIA ، 20650،

MOHAMMEDIA MAROC

SHEFMA MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي 28اقامة 

رضوا ن - 28822 املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9675
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   22 4 8  مارس  املؤرخ في 
املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   SHEFMA MAROC
مقرها  وعنوان  سرهم    2.222
اإلأتماعي 28اقامة رضوا ن - 28822 
تصفية   : املحمدية املغرب نتيجة ل 

مسبقة للشركة.
28اقامة  و حدس مقر التصفية ب 

رضوا ن - 28822 املحمدية املغرب. 
و عين:

السيد)ة( خديحة سهي2 و عنوانه)ا( 
زنقة 4 الرقم3    االلفة  حي 
املغرب  البيضاء  الدار   22222

كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 22 أبريل 

4 22 تحت رقم 522.
944I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

ROSALIVA
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

ROSALIVA شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي محل رقم 
3 في الطابق السفلي، تجزئة لينا  ، 
مجموعة س - 32222 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6287 
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون22  222   28 املؤرخ في 
املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 

ROSALIVA مبلغ رأسمالها 542.222 
سرهم وعنوان مقرها اإلأتماعي محل 
تجزئة  السفلي،  الطابق  في   3 رقم 
فاس   32222  - لينا  ، مجموعة س 
عدم النجاح في   -  : املغرب نتيجة ل 

تحقيق غرض الشركة.
و حدس مقر التصفية ب محل رقم 
تجزئة لينا  ،  في الطابق السفلي،   3
مجموعة س - 32222 فاس املغرب. 

و عين:
الالوي  عبد  مصطفى  السيد)ة( 
و عنوانه)ا( زنقة عبد هللا كنون رقم 
6  حي طارق   32222 فاس املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 
محل   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
رقم 3 في الطابق السفلي، تجزئة لينا 

 ، مجموعة س
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 5387.
945I

jilovta sarl

اجريفيرم هب
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL
 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
اأريفي2م هب شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 

فيصل بن عبد العزيز تجزئة بنحمو 
رقم 262 وأدة - 62222 وأدة 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38  9

في  2  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  شتن22  222 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

اأريفي2م هب.
املجال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفالحي .
شارع   : االأتماعي  املقر  عنوان 
فيصل بن عبد العزيز تجزئة بنحمو 
وأدة   62222  - وأدة   262 رقم 

املغرب .
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

22.222,22  سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : بزي  احميدة  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بزي  احميدة  السيد 
 joke smit erf 1233315 ve
dordrecht pays bas 60000 وأدة 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
حي  السيد مامو محمد عنوانه)ا( 
األ  تجزئة  سراق  عوينت  السالم 
 62222 وأدة    2 رقم  ك2  زنقة 

وأدة املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22    4 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

 222 تحت رقم 3242.
946I

مكتب املحاسبة

STE MARZAKI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مكتب املحاسبة
5 زنقة عبد املومن بن علي ، 

52222، الرشيدية املغرب

STE MARZAKI TRAVAUX شركة 
ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 22 
زنقة 39 حي والس الحاج - 52222 

الرشيدية املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 525 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  أكتوبر  222   27 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
مرزاقي  نعيمة  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اأتماعية  حصة   522
222.  حصة لفائدة السيد )ة( رشيد 

العامري بتاريخ 27 أكتوبر  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 27 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 
أكتوبر  222 تحت رقم 485/2021.

947I

jilovta sarl

 ORIENTAL NAIMI ICE
DISTRUBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL
 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
 oriental naimi ice distrubution

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي 6 زنقة 2  
حي الفتح سيم وأدة - 62222 وأدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3846 
  5 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  أكتوبر  222 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. oriental naimi ice distrubution

غرض الشركة بإيجاز : صنع الثلج 

/ تكييف الهواء البارس.
عنوان املقر االأتماعي : 6 زنقة 2  

حي الفتح سيم وأدة - 62222 وأدة 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسمال  مبلغ 

22.222,22  سرهم، مقسم كالتا ي:

 252  : النعيمي  حسين  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

 252  : النعيمي  عي�سى  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

252 حصة   : السيد عمر النعيمي 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

 252  : النعيمي  هواري  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حسين النعيمي عنوانه)ا( 
وأدة    3 رقم   34 زنقة  ملحلة  سهر 

62222 وأدة املغرب.

عنوانه)ا(  النعيمي  عي�سى  السيد 
وأدة   26 رقم  زنقة32  ملحلة  سهر 

62222 وأدة املغرب.

عنوانه)ا(  النعيمي  عمر  السيد 
وأدة   26 رقم  زنقة32  ملحلة  سهر 

62222 وأدة املغرب.

السيد هواري النعيمي عنوانه)ا( 
وأدة   26 رقم  زنقة32  ملحلة  سهر 

62222 وأدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد هواري النعيمي عنوانه)ا( 
وأدة   26 رقم  زنقة32  ملحلة  سهر 

62222 وأدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22  بتاريخ  2  بوأدة  التجارية 

 222 تحت رقم 5  4.

948I

FIDUCIAIRE KHALID

STE RACHIMED ELEC

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

FIDUCIAIRE KHALID

 RUE DE BERKANE ، 60000، 4 

OUJDA MAROC

STE RACHIMED ELEC شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي    حي 

السعاسة زنقة السلوى - وأدة - 

62222 وأدة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.23985

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون22  222  املؤرخ في    

املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   STE RACHIMED ELEC

وعنوان  سرهم    2.222 رأسمالها 

السعاسة  حي  اإلأتماعي     مقرها 

زنقة السلوى - وأدة - 62222 وأدة 

املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق الهدف 

التجاري.

حي  و حدس مقر التصفية ب    

 - وأدة   - السلوى  زنقة  السعاسة 

62222 وأدة املغرب. 

و عين:

و  ال22ات  محمد  السيد)ة( 

زنقة  السعاسة  حي  عنوانه)ا(    

وأدة   62222 وأدة   - السلوى 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   28 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

 222 تحت رقم 92 4.

949I

SOCIÉTÉ ANGULAR SERVICES

ANGULAR SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

SOCIÉTÉ ANGULAR SERVICES
 MAKATIB MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES MAROC
ANGULAR SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي اوالس 
الطيب السفل7 ر/ج الطابق - 

32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

59983
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون   22 9 يوليوز    2
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANGULAR SERVICES
خدمة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أي  بيع  تصدير  و  استي2اس  إعالمية 

منتج كمبيوتر.
اوالس   : االأتماعي  املقر  عنوان 
الطيب السفل7 ر/ج الطابق - 32222 

فاس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 : الواحد  عبد  الحر�سي  السيد 
سرهم    22 بقيمة  حصة    .222

للحصة .
 : الواحد  عبد  الحر�سي  السيد 

222  بقيمة 22  سرهم.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الواحد  عبد  الحر�سي  السيد 
بئ2  حي  املوضفين  اقامة  عنوانه)ا( 

انزران 53222 افران املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الواحد  عبد  الحر�سي  السيد 

بئ2  حي  املوضفين  اقامة  عنوانه)ا( 

انزران 53222 افران املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   23 بتاريخ  بفاس  التجارية 

9 22 تحت رقم  252.

952I

D3BETON SARL

 STE DE BATIMENT DE
 CONSTRUCTION ET DE

LOTISSEMENT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

 STE DE BATIMENT DE

 CONSTRUCTION ET DE

-LOTISSEMENT SARL

 3COMPLEXE HASSANI 3TR4

 ANNASR3ETAGE4N°66 ،

92222، طنجة املغرب

 STE DE BATIMENT DE

 CONSTRUCTION ET DE

LOTISSEMENT SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 

 3COMPLEXE HASSANI 3TR4

 ANNASR3ETAGE4N°66 - 90000

طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26873

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  نون22  222   26 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
تفويت السيد )ة( عبد هللا العمري 

أصل  من  اأتماعية  حصة   752

2.222 حصة لفائدة السيد )ة( حمزة 

القا�سي بتاريخ 26 نون22  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

سأن22   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 248696.

95 I
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ائتمانية الشمال للمحاسبة ش.م.م

 NOVA SNACK
نوفا سناك

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تأسيس شركة

ائتمانية الشمال للمحاسبة ش.م.م
السواني 3 زنقة 29  ج رقم 7  ، 

22 92، طنجة املغرب
NOVA SNACK نوفا سناك شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي مدشر 
مسنانة عمارة 33 رقم 5 طابق 

أر�سي طنجة - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22 5 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  أكتوبر  222   28
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NOVA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

SNACK نوفا سناك.
وأبة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

.SNACK خفيفة
مدشر   : االأتماعي  املقر  عنوان 
مسنانة عمارة 33 رقم 5 طابق أر�سي 

طنجة - 92222 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة :  222 سنة .
  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   52  : السيد هالل اليتيني 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيد مصطفى بسال : 32 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
حصة   22  : بسال  أيوب  السيد 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اليتيني  هالل  السيد 

طنجة 92222 طنجة املغرب.

السيد مصطفى بسال عنوانه)ا( 
طنجة 92222 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  بسال  أيوب  السيد 
طنجة 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  اليتيني  هالل  السيد 
طنجة 92222 طنجة املغرب

عنوانه)ا(  بسال  أيوب  السيد 
طنجة 92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 248268.

952I

THK CONSULTING

MULTI DUBAI SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

THK CONSULTING
 N°5 ,Rue Ghassan kanafani
 Espace jardin lala Meryem

 bureau 29 ، 30000، FES
MAROC

MULTI DUBAI SERVICES شركة 
ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي سوار والس 
رشيد والس عليان راس الواس تيسة - 

34222 تاونات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 993
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  سأن22  222   27
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MULTI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.DUBAI SERVICES
صيانة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
نقل   - السيارات  كهرباء  تصليح  و 

املستخدمين و السلع.

: سوار والس  عنوان املقر االأتماعي 
 - رشيد والس عليان راس الواس تيسة 

34222 تاونات املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 52  : السالم  عبد  ملريني  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
52 حصة   : السيد ملريني عبد هللا 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السالم  عبد  ملريني  السيد 
عنوانه)ا( سوار والس رشيد والس عليان 
تاونات   34222 تيسة  الواس  راس 

املغرب.
عنوانه)ا(  هللا  عبد  ملريني  السيد 
حي اممال زنقة بنسليمان مجموعة 2 

رقم  34 5422  تيفلت املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السالم  عبد  ملريني  السيد 
عنوانه)ا( سوار والس رشيد والس عليان 
تاونات   34222 تيسة  الواس  راس 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   27 االبتدائية بتاونات بتاريخ 

 222 تحت رقم 637.

953I

شركة ثفويث

STE THFUYTH SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ثفويث
حي مي2اسور السفلي الحسيمة ، 

32222، الحسيمة املغرب
 STE THFUYTH SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي حي 
مي2اسور السفلي الحسيمة - 32222 

الحسيمة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداس القانون  سأن22  222   27

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. THFUYTH SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : مقهى 

مطعم 

وسيط في تحويل االموال .

حي   : االأتماعي  املقر  عنوان 

 32222  - مي2اسور السفلي الحسيمة 

الحسيمة املغرب .

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : املخروط  شاكر  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد شاكر املخروط عنوانه)ا( 

حي مي2اسور السفلي الحسيمة 32222 

الحسيمة املغرب .

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد شاكر املخروط عنوانه)ا( 

حي مي2اسور السفلي الحسيمة 32222 

الحسيمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالحسيمة  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم -.

954I
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ORENJI

VARA
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

ORENJI
32 شارع محمد الخامس الشقة 

رقم 4 حي الحسني بركان ، 63222، 
بركان املغرب

VARA شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي الطابق 
السفلي قطعة تجزئة س 38 تجزئة 

شركة عززيزي بروأيت بركان - 
63322 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8 93

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   29
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
.VARA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

ورشة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تصنيع املالبس-استي2اس و تصدير .

الطابق   : االأتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة   38 السفلي قطعة تجزئة س 
 - بركان  بروأيت  عززيزي  شركة 

63322 بركان املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيدة لزعر سميحة : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
 522  : رشيد  مخطار  بن  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
السيدة لزعر سميحة : 522 بقيمة 

22  سرهم.
 522  : رشيد  مخطار  بن  السيد 

بقيمة 22  سرهم.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سميحة  لزعر  السيدة 
حي البيطا اكليم بركان 63252 اكليم 

بركان املغرب.
السيد بن مخطار رشيد عنوانه)ا( 
8 زنقة 539 حي سيدي علي بن يخلف 

السفلي بركان 63322 بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  سميحة  لزعر  السيدة 
حي البيطا اكليم بركان 63252 اكليم 

بركان املغرب
السيد بن مخطار رشيد عنوانه)ا( 
8 زنقة 539 حي سيدي علي بن يخلف 

السفلي 63252 اكليم بركان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   28 بتاريخ  ب22كان  االبتدائية 

 222 تحت رقم 714/2021.

955I

IA2C

CHADI DRIVER
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أيني فيزيو
36 زنقة عمان ، 2222 ، الدار 

البيضاء املغرب
CHADI DRIVER شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 26 محج 
مرس السلطان الطابق   رقم 3 - 

22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5 96 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  شتن22  222   27
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CHADI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. DRIVER
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ال22ي للناس
استغالل سيارة ركاب مع سائق

وتباسل  واستئجار  وتأأي2  اقتناء 
وبيع أميع املواس واملعدات التي من 

شأنها تطوير نشاط الشركة
استي2اس و تصدير.

26 محج   : عنوان املقر االأتماعي 
 -  3 رقم  الطابق    السلطان  مرس 

22222 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 CHADI DRIVER SASU الشركة 
سرهم    22 بقيمة  حصة   :  .222

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 CHADI DRIVER SASU الشركة 
 Paris – 16 Boulevard عنوانه)ا( 
 Ney Hall 54 Appt 1007 75018

France 75018 باريس فرنسا.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  شهوي  نهال  السيدة 
رقم    5 عمارة   2 س  م  هجر  اقامة 
الدار البيضاء   22522 بوسكورة    7

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  8 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
أكتوبر  222 تحت رقم 796878..

956I

ISDM CONSULTING

EL KENTI FASK
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

EL KENTI FASK شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 22 عبد 

الرحمان بن ابي بكر تجزئة الراحة 

العيون - 72222 العيون املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3929 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  سأن22  222   27

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. KENTI FASK

و  االمن   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحراسة .

عبد   22  : عنوان املقر االأتماعي 

الراحة  تجزئة  بكر  ابي  بن  الرحمان 

العيون - 72222 العيون املغرب .

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد يحي الكنتي : 222.  حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الكنتي  يحي  السيد 

س  بلوك   355 رقم  الوحدة  مدينة 

العيون 72222 العيون املغرب .

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  الكنتي  يحي  السيد 

س  بلوك   355 رقم  الوحدة  مدينة 

العيون 72222 العيون املغرب .
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   28 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

 222 تحت رقم 3748/2021.
957I

SAHEL ETAB

STE LAAYOUNE CERAM
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتماعي للشركة

SAHEL ETAB
 RUE MIRANE LOT 707 HAY

 EL QODS N 532، 70000،
LAAYOUNE MAROC

STE LAAYOUNE CERAM شركة 
ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزئة 

الوحدة بلوك E رقم 872 االعيون - 
72222 العيون املغرب.

تحويل املقر االأتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2623
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل  نون22  222    7 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
 872 رقم   E بلوك  الوحدة  «تجزئة 
االعيون - 72222 العيون املغرب» إ 7 
«منطقة الصناعية رقم 42 العيون - 

72222 العيون املغرب «.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22  االبتدائية بالعيون بتاريخ  2 

 222 تحت رقم 3658/2021.
958I

فيداكا

 ASSURANCES
BOUGHALEM

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

فيداكا
اكاسير شارع عبد الرحيم بوعبيد 
عمارة انفالس رقم    ، 82222، 

اكاسير املغرب
 ASSURANCES BOUGHALEM

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

 2-N° C12 وعنوان مقرها اإلأتماعي

اقامة العاءلة شارع العيون حي 

الوفاق بنسركاو اكاسير - 22 82 

اكاسير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

49667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  يوليوز  222    6

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ASSURANCES BOUGHALEM

غرض الشركة بإيجاز : وكيل عام 

للتامينات في أميع الفروع واالنشطة 

املرخصة.

N° C12- : عنوان املقر االأتماعي

حي  العيون  شارع  العاءلة  اقامة   2

 82 22  - اكاسير  بنسركاو  الوفاق 

اكاسير املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : الحسين  السيد بوغالم 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحسين  بوغالم  السيد  السيد 

الهدى  حي   E بلوك   368 عنوانه)ا( 

اكاسير 82222 اكاسير املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد بوغالم الحسين عنوانه)ا( 

 82222 اكاسي  الهدى  حي   E بلوك 

اكاسير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   32 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

 222 تحت رقم  2746 .

959I

Soft finances sarl

 ZOUADA DE CONTROLE

DES VEHICULES
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

Soft finances sarl

شارع بئ2 أنزران عمارة زينب رقم 4 ، 

6222 ، سيدي قاسم الغرب

 ZOUADA DE CONTROLE DES

VEHICULES شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي الحي 

الجديد زنقة 23 رقم 6 - 6222  

سيدي قاسم املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27239

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون22  222  املؤرخ في  2 

املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 

 ZOUADA DE CONTROLE

رأسمالها  مبلغ   DES VEHICULES

مقرها  وعنوان  سرهم    22.222
اإلأتماعي الحي الجديد زنقة 23 رقم 

املغرب  قاسم  سيدي    6222  -  6

نتيجة ل : - أزمة النشاط

-املنافسة.

الحي  ب  التصفية  مقر  حدس  و 
  6222  -  6 رقم   23 زنقة  الجديد 

سيدي قاسم املغرب. 

و عين:

و  زروال  ابن  يوسف  السيد)ة( 
عنوانه)ا( زنقة قرطبة رقم 6 92222 

طنجة املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

سأن22  222 تحت رقم 324.

962I

CENTRE DE SERVICES ET DE FINANCEMENT

TORINO CAR
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تحويل املقر االأتماعي للشركة

TORINO CAR
بركان ، 62322، بركان املغرب
TORINO CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي الشقة 

بالطابق الثاني العمارة رقم 34 زنقة 
وليلي حي املس - 62322 بركان 

املغرب.
تحويل املقر االأتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7857

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل  نون22  222   26 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
«الشقة بالطابق الثاني العمارة رقم 
 62322  - املس  حي  وليلي  زنقة   34
شارع   243 «رقم  إ 7  املغرب»  بركان 
 62322  - املجد  حي  الذرة  محمد 

بركان املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   28 بتاريخ  ب22كان  االبتدائية 

 222 تحت رقم 5 7.

96 I

D3BETON SARL

SERVICE NHO SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SERVICE NHO SARL-AU
  2RUE KHALID IBN OUALID

 3EME ETAGE APPT N°6 ،
92222، طنجة املغرب

SERVICE NHO SARL-AU شركة 
ذات مسؤولية محدوسة
 ذات الشريك الوحيد
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  2RUE وعنوان مقرها اإلأتماعي
 KHALID IBN OUALID 3EME

ETAGE APPT N°6 - 90000 طنجة 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8594 
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت  نون22  222    9 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
الدين  نور  )ة(  السيد  تفويت 
من  اأتماعية  حصة    22 لفقيه 
)ة(  حصة لفائدة السيد    22 أصل 
حاتم االزهري بتاريخ 22 نون22  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن22   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 248662.
962I

cabinet aux services des affaires

 ELECTAFILALET TRAV SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

 ELECTAFILALET TRAV SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االأتماعي شارع 

الداخلة رقم 6 الحي الجديد ارفوس - 
52222 ارفوس املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2228/749 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت  سأن22  222   22 في  املؤرخ 
نشاط  إ 7  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
مقاول في توريد مواس الكهرباء.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 
سأن22  222 تحت رقم 604/2021.
963I

MATAHRI ABDERRAHIM

 STE ATMANI SERVICE
CONSULTING

إعالن متعدس القرارات

MATAHRI ABDERRAHIM
25  زنقة وليلي حي السالم بركان ، 

63322، بركان املغرب
 STE ATMANI SERVICE

CONSULTING «شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االأتماعي: طريق 
وأدة تجزئة الفتح رقم 22 حي 

السالم مكتب رقم 2 الطابق الثاني 
بركان طريق وأدة تجزئة الفتح رقم 
22 حي السالم مكتب رقم 2 الطابق 

الثاني بركان 63322 بركان املغرب.
«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.7325

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 25 نون22  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل7  ينص  الذي  رقم  2:  قرار 
السيدة  من  حصص  تفويت  مايلي: 
لبطاقة  الحاملة  سهام  عثماني 
التعريف الطنية رقم FA 45784 ا 7 
السيد يحي السليماني الحامل لبطاقة 

FH35234 التعريف الطنية رقم
عل7  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 
مايلي: استقالة السيدة سهام عثماني 
الطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
مسي2  وتعيين   FA 45784 رقم 
الرحمان  عبد  السيد  لشركة  أديد 
التعريف  لبطاقة  شاكرالحامل 

FC3  44 الطنية رقم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل7 مايلي: 
تفويت حصص من السيدة عثماني 
التعريف  لبطاقة  الحاملة  سهام 
الف حصة   FA 45784 الطنية رقم 
الحامل  السليماني  يحي  السيد  ا 7 
رقم  الطنية  التعريف  لبطاقة 

.FH35234

بند رقم 7: الذي ينص عل7 مايلي:

مئة  مبلغ  الشركة  مال  راس   

حصة  الف  ا 7  مقسمة  سرهم  الف 

كل حصة بمئة سرهم  7 السيد يحي 

السليماني الحامل لبطاقة التعريف 

FH35234 الطنية رقم

عل7  ينص  الذي   : 6 رقم  بند 

الشريك  هو  الوحيد  املوقع  مايلي: 

السليماني  يحي  السيد  الوحيد 

الحامل لبطاقة التعريف الطنية رقم 

FH35234

عل7  ينص  الذي   : 3 رقم  بند 

مايلي: استقالة السيدة سهام عثماني 

الحاملة لبطاقة التعريف الطنية رقم 

FA 4578 وتعيين مسي2 أديد السيد 

عبد الرحمان شاكر الحامل للبطاقة 

الوطنية رقم FC3  44 مزساس بتاريخ 

19/06/1981

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   29 بتاريخ  ب22كان  االبتدائية 

 222 تحت رقم 721/2021.

964I

MEH EXPERTISE

 Ingénierie Et Services De

Construction D’univers

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MEH EXPERTISE

48 زنقة املحطة شقة رقم 8 حي 

إقبال خريبكة ، 25223، خريبكة 

املغرب

 Ingénierie Et Services De

Construction D’univers شركة 

ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 54 شارع 

مراكش الطابق 2 املكتب رقم 5 - 

25222 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7425

بمقت�سى عقد حر مؤرخ في 25 نون22 

 222 تم إعداس القانون امسا�سي 

لشركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 Ingénierie Et Services De

.Construction D’univers

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة  التقنية-أشغال  الدراسات 

وأشغال البناء .

54 شارع  عنوان املقر االأتماعي : 

 -  5 رقم  املكتب   2 الطابق  مراكش 

25222 خريبكة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : أيوب  وتاغزى  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أيوب  وتاغزى  السيد 

 25222 زنقة الحبق حي الهناء   2 9

خريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  أيوب  وتاغزى  السيد 

 25222 زنقة الحبق حي الهناء   2 9

خريبكة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

28 سأن22  االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

 222 تحت رقم 596.

965I
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IFCG CONSULTING SARL

A.S.R TECHNOLOGIE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IFCG CONSULTING SARL
 24BIS LOT KADIRI BP N°

 302 BERRECHID ، 26100،
BERRECHID MAROC

A.S.R TECHNOLOGIE شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي 277 

تجزئة قاسيري الطابق امول برشيد 
برشيد 22 26 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 5975

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   32
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 A.S.R  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TECHNOLOGIE
غرض الشركة بإيجاز : الخياطة و 

مركز النداء.
 277  : االأتماعي  املقر  عنوان 
الطابق امول برشيد  تجزئة قاسيري 

برشيد 22 26 برشيد املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سفيان  مديح  السيد 
9 شارع مراكش املحمدية  تجزئة   6

22 26 برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  سفيان  مديح  السيد 
9 شارع مراكش املحمدية  تجزئة   6

22 26 برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   27 بتاريخ  ب22شيد  االبتدائية 

 222 تحت رقم 477 .

966I

CAPITAL PROJECT STRATEGIES

PIEDRA TRANS TANGER
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAPITAL PROJECT STRATEGIES
 45AVENUE MOHAMED V

 5EME ETAGE N°17 ، 90000،
TANGER MAROC

PIEDRA TRANS TANGER شركة 
ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 
مهاتما غاندي عمارة 26 الطابق 

4 رقم 9  إقامة عين هللا - 92222 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2244 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222     
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PIEDRA TRANS TANGER
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحلي والدو ي للبضائع.
شارع   : االأتماعي  املقر  عنوان 
 4 الطابق   26 عمارة  غاندي  مهاتما 
 92222  - هللا  عين  إقامة    9 رقم 

طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

السيدة منى اربعي : 222.  حصة 
بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة منى اربعي عنوانه)ا( شارع 
 4 الطابق   26 عمارة  غاندي  مهاتما 
رقم 9  إقامة عين هللا 92222 طنجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة منى اربعي عنوانه)ا( شارع 
 4 الطابق   26 عمارة  غاندي  مهاتما 
رقم 9  إقامة عين هللا 92222 طنجة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 248586.
967I

Fimargic

ادم كيتس
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fimargic
 Av med 5 cafe verdore ، 23000،

Beni mellal Maroc
اسم كيتس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي حي الشرف 
مراب رقم 45 بني مالل حي الشرف 
مراب رقم 45 بني مالل 23222 بني 

مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2 29

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  يونيو  222    8
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اسم   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كيتس.
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االلعاب .
حي   : االأتماعي  املقر  عنوان 
بني مالل حي   45 الشرف مراب رقم 
مالل  بني   45 رقم  مراب  الشرف 

23222 بني مالل املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : فريدة  املزوني  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  فريدة  املزوني  السيدة 
23222 بني مالل  حي االمل بني مالل 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  فريدة  املزوني  السيدة 
23222 بني مالل  حي االمل بني مالل 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
5  نون22  االبتدائية ببني مالل بتاريخ 

 222 تحت رقم 66  .
968I

socogese

»GADINCER»
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تعيين مسي2 أديد للشركة

socogese
 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès
Maroc

«GADINCER» شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 59 الحي 
الصناعي بنسوسة حي النماء - 

32222 فاس املغرب.
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تعيين مسي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2252 
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين  نون22  222    5 املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  أديد  مسي2 

تاأموعتي غا ي كمسي2 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 2021/5545.
969I

FIDORO MULTI-SERVICES

AKWA VOYAGES
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
AKWA VOYAGES شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي حي 

القسم، الطابق السفلي، رقم 4  ، 
الداخلة. - 73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 9899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   28
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AKWA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.VOYAGES
وكالـة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أسفـار.
حي   : االأتماعي  املقر  عنوان 
 ،  4 رقم  الطابق السفلي،  القسم، 

الداخلة. - 73222 الداخلة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد محمد عباس : 222.  حصة 

بقيمة 22,22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عباس  محمد  السيد 

الرباط 2262  الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  عباس  محمد  السيد 

الرباط 2262  الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

نون22  222 تحت رقم 8 9 .
972I

DREAM IMPORT EXPORT SARL AU

 DREAM IMPORT EXPORT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

 DREAM IMPORT EXPORT SARL
AU

شارع محمد بن احمد الحياني رقم 
42 حي البوغاز ، 92262، طنجة 

املغرب
 DREAM IMPORT EXPORT SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدوسة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي : شارع 

محمد بن أحمد الحياني رقم 42 حي 
البوغاز - 92262 طنجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.89473
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 24 أكتوبر  222 تقرر حل 
 DREAM IMPORT EXPORT SARL
محدوسة  مسؤولية  ذات  شركة   AU
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنوان  سرهم    2.222

أحمد  بن  محمد  شارع  اإلأتماعي 

الحياني رقم 42 حي البوغاز - 92262 

طنجة املغرب نتيجة لتوقف نشاط 

الشركة.

و عين:

الورياغلي  شيماء  السيد)ة( 

بلقاطي و عنوانه)ا( 22 زنقة النجارين 

)ة(  كمصفي  املغرب  طنجة   92222

للشركة.

و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 

شارع  وفي  أكتوبر  222   26 بتاريخ 

42 حي  محمد بن أحمد الحياني رقم 

البوغاز - 92262 طنجة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 248263.

97 I

STE FIDUKARS SARL

STE REFLECT CARS
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE FIDUKARS SARL

 LOT DU CENTR OUARZAZATE،

45000، OUARZAZATE MAROC

STE REFLECT CARS شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

 N°32 وعنوان مقرها اإلأتماعي

 QUARTIER ARTISANAL - 45000

.OUARZAZATE MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2287

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  نون22  222   23 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

 BRAHIM )ة(  السيد  تفويت 

حصة   EL BOUKHLIKI  .222

حصة    .222 أصل  من  اأتماعية 

 HAFSA EL )ة(  السيد  لفائدة 

BOUKHLIKI بتاريخ 23 نون22  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   26 االبتدائية بورزازات بتاريخ 

 222 تحت رقم 242 .

972I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية 

الحمراء

BANATA
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

العيون الساقية الحمراء

صندوق ال22يد 2266 ، 72222، 

العيون املغرب

BANATA شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 

سيدي محمد زنقة الفورات رقم 

البقعة 492 املحل 229 العيون - 

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3926 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   23

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BANATA

هدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالنسبة لنفسها أو  سواء   ، الشركة 

لألطراف الثالثة في املغرب والخارج:

وخدمات  ال22ي  البضائع  نقل   

النقل
 الت2ويج العقاري

في  والتصدير  االستي2اس  تجارة   

وامأهزة  املنزلية  وامأهزة  امثاث 

واللوازم

لالستي2اس  العامة  التجارة   

والتصدير.
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والهدم  املختلفة  الحفر  أعمال 

بالجملة

وامعمال  والس22  الحفر  أعمال   

املختلفة

تشييد املباني واملنازل الفرسية   

واملباني املختلفة

للتأأي2 واملكافأة حسب  النقل   

العنصر

الدهانات  وتجارة  تجارة   

وامنابيب والسباكة والكهرباء ،

معدات املكاتب والبناء ، والتجارة 

في املنتجات الغذائية الزراعية و

أميع املعامالت التجارية واملالية 

والصناعية واملنقولة أو العقارية

تتعلق بشكل مباشر أو غي2 مباشر 

بالغرض املؤس�سي للشركة ، املوضح 

أعاله ، أو

إ 7 أي كائن آخر مشابه أو يحتمل 

أن يعزز تطويره تحت أي

شكل أيا كان. .

شارع   : االأتماعي  املقر  عنوان 

رقم  الفورات  زنقة  محمد  سيدي 

 - العيون   229 املحل   492 البقعة 

72222 العيون املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

بوه  سعد  االمين  محمد  السيد 

سرهم    22 بقيمة  حصة    .222  :

للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بوه  سعد  االمين  محمد  السيد 
 222 رقم  الشاوية  زنقة  عنوانه)ا( 

 72222 العيون   22 حي خط الرملة 

العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

بوه  سعد  االمين  محمد  السيد 
 222 رقم  الشاوية  زنقة  عنوانه)ا( 

 72222 العيون   22 حي خط الرملة 

العيون املغرب .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   27 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

 222 تحت رقم 3688/2021.

973I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

3M PRIM

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وفاة شريك

 AUDIT MANAGEMENT

GESTION

 RESIDENCE HELVETIA 1 PLACE

 ZELLAQA 2EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

3M PRIM شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي 42 زنقة 

اوأستان سورزاك الصخور 

السوساء - 2 البيضاء املغرب.

وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2457 9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في  2 يونيو  222 تم اإلعالم 

بوفاة الشريك مني2 الهرقام و توزيع 

لرسم   
ً
تبعا الورثة  عل7  حصصه 

 2222 يونيو    3 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل امتي :

 3  ، السقاط  نوال  السيد)ة( 

حصة .

السيد)ة( ريم الهرقام ، 62 حصة 

   8  ، الهاسي الهرقام  السيد)ة( 

حصة .

 4  ، الشناوي  ناأية  السيد)ة( 

حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن22  222 تحت رقم 669 79.

974I

FIDUCIAIRE KHALID

STE ZELLOUFI IMPORT-

EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE KHALID

 RUE DE BERKANE ، 60000، 4 

OUJDA MAROC

STE ZELLOUFI IMPORT-

EXPORT شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي :    زنقة 

راس عصفور - وأدة - 62222 

وأدة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 8  9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر  نون22  222   25 في  املؤرخ 

STE ZELLOUFI IMPORT- حل 

املسؤولية  ذات  شركة   EXPORT

  22.222 رأسمالها  مبلغ  املحدوسة 

اإلأتماعي     مقرها  وعنوان  سرهم 

زنقة راس عصفور - وأدة - 62222 

تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب  وأدة 

الهدف التجاري.

و عين:

و  الزلوفي  ميمون  السيد)ة( 

 - عصفور  راس  زنقة  عنوانه)ا(    

وأدة 62222 وأدة املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 

زنقة  وفي     نون22  222   25 بتاريخ 

راس عصفور - وأدة - 62222 وأدة 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   28 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

 222 تحت رقم 89 4.

975I

SAGASUD

TIMAM FOOD
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD

شارع االمي2 موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

TIMAM FOOD شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي حي االمان 
الشطر االول HE2 رقم  9  مكرر 

بوأدور - 222 7 بوأدور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

35493

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  ف22اير  222    6

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TIMAM FOOD

ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

يتعلق بالنقل والنقل لحساب الغي2 

وتجارة املواس الغذائية............

عنوان املقر االأتماعي : حي االمان 
مكرر  رقم  9    HE2 االول  الشطر 

بوأدور - 222 7 بوأدور املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : الحريري  عثمان  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد عثمان الحريري عنوانه)ا( 
شارع صالح الدين االيوبي رقم 28 حي 
انزكان   82222 انزكان  سشي2ة  الورس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد عثمان الحريري عنوانه)ا( 
شارع صالح الدين االيوبي رقم 28 حي 
انزكان   82222 انزكان  سشي2ة  الورس 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس  االبتدائية بالعيون بتاريخ  2 

 222 تحت رقم 640/21.
976I

MEDIA FIDUS SARL AU

 SOCIETE D›USINAGE
 ET DE REALISATION

D›OUTILLAGE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MEDIA FIDUS SARL AU
 HASSANIA EXTENSION BD   

 MOKHTAR SOUSSI EL ALIA
 ، 20300، MOHAMMEDIA

MAROC
 SOCIETE D›USINAGE ET DE

 REALISATION D›OUTILLAGE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 
١١ الحسنية توسيع شارع املختار 

السو�سي العاليا املحمدية - 22822 
املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23453
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  نون22  222   23 املؤرخ في 
محدوسة  مسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 
 D’USINAGE ET DE REALISATION
رأسمالها  مبلغ   D’OUTILLAGE
مقرها  وعنوان  سرهم    22.222
الحسنية توسيع   ١١ اإلأتماعي رقم 

العاليا  السو�سي  املختار  شارع 
22822 املحمدية املغرب   - املحمدية 
ضعيف  املعامالت  رقم   : ل  نتيجة 

باملقارنة مع املصاريف الكتي2ة.
اقامة  ب  التصفية  مقر  حدس  و 
ح  العمارة   ٤ الطابق  بارك  سانرال 
 22822  - املحمدية   ٢٢ الشقة رقم 

املحمدية املغرب. 
و عين:

و  حراث  حسن  السيد)ة( 
عنوانه)ا( اقامة سانرال بارك الطابق 
٤ العمارة ح الشقة رقم ٢٢ املحمدية 
كمصفي  املغرب  املحمدية   22822

)ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  باملحمدية  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 2524.
977I

IMP SAHARA

CONCATIL
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IMP SAHARA
حي موالي رشيد بلوك 4  رقم   
مكرر العيون، 72222، العيون 

املغرب
CONCATIL شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي حي عين 
احشاش شارع الزرقطوني 2 2 8 

اسا املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   22
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONCATIL
غرض الشركة بإيجاز : -استغالل 
مقالع الستخراج الحجارة و الرخام و 

الكرانيت...
-التجارة في أميع انواع الحجارة و 

الرخام و الكرانيت...
-أعمال البناء املختلفة .

حي عين   : عنوان املقر االأتماعي 
 8 2 2 الزرقطوني  شارع  احشاش 

اسا املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : املتوكل  حماسي  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حماسي املتوكل عنوانه)ا( 
حي عين احشاش 2 2 8 اسا املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد حماسي املتوكل عنوانه)ا( 
حي عين احشاش 2 2 8 اسا املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   26 بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

 222 تحت رقم 425.

978I

FIDORO MULTI-SERVICES

ALABA TOURS
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
 ALABA TOURS

شركة ذات مسؤولية محدوسة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي حي 

القسم، رقم 4  ، الطابق امول، 

الداخلة. - 73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 9969

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداس  تم  نون22  222   28

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ALABA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TOURS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياحي الطرقي..

حي   : االأتماعي  املقر  عنوان 

امول،  الطابق   ،  4 رقم  القسم، 

الداخلة. - 73222 الداخلة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد محمد عباس : 222.  حصة 

بقيمة 22,22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عباس  محمد  السيد 

الرباط 2262  الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  عباس  محمد  السيد 

الرباط 2262  الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 963 .

979I
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FIDORO MULTI-SERVICES

CERF CAR
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
CERF CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي حي 

الحسني، شارع الجامعة العربية، 
رقم 47، الداخلة, - 73222 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

222 3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   28
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CERF  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق..
حي   : االأتماعي  املقر  عنوان 
العربية،  الجامعة  شارع  الحسني، 
رقم 47، الداخلة, - 73222 الداخلة 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 522  : اعشاري  الحسن  السيد 
حصة بقيمة 22,22  سرهم للحصة .
252 حصة   : السيدة هند أوهر 

بقيمة 22,22  سرهم للحصة .
 252  : أوهر  سكينة  السيدة 
حصة بقيمة 22,22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسن اعشاري عنوانه)ا( 

الداخلة 73222 الداخلة املغرب.

عنوانه)ا(  أوهر  هند  السيدة 
الداخلة 73222 الداخلة املغرب.

عنوانه)ا(  أوهر  سكينة  السيدة 
مراكش 2 422 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  أوهر  هند  السيدة 
الداخلة 73222 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 986 .
982I

wafa conseil

SKILA TRAVAUX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

wafa conseil
 n°695 avenue hamane fetouaki

 s.y.b.a Marrakech ، 40000،
marrakech maroc

 SKILA TRAVAUX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي شقة 4  
الطابق الثالت شارع مسلم بوكار 

باب سكالة مراكش - 42222 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2 2 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    6
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SKILA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TRAVAUX SARL AU
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء .

أشغال عامة .
  4 : شقة  عنوان املقر االأتماعي 
بوكار  مسلم  شارع  الثالت  الطابق 
42222 مراكش  باب سكالة مراكش - 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد هيال ي هشام : 222 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  هشام  هيال ي  السيد 
املا�سي سيبع مراكش  سرب  رقم2   

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  هشام  هيال ي  السيد 
املا�سي سيبع مراكش  سرب  رقم2   

42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32474 .
98 I

DIYAR NAJI

DIYAR NAJI
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

DIYAR NAJI
 Angle BD LALA YACOUT ET

 RUE EL ARAAR 9, RESIDENCE
 GALIS, 4eme ETAGE APPT N°17,

 20000, CASABLANCA ANGLE
 RUE PRINCE MY ABDELLAH

 ET RUE NAKHLA IMM 1 ETAGE
 4 APP7، 20300، casablanca

MAROC
DIYAR NAJI شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي زاوية شارع 
اللة ياقوت وزنقة العرعار, 9 اقامة 

غاليس ,الطابق الرابع شقة رقم 
7  ,الدار البيضاء - 22322 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4823  

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  سأن22  222   23 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

الناجي  عزيز  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اأتماعية  حصة   333

ا  )ة(  السيد  لفائدة  حصة    .222

سأن22   23 بتاريخ  العشفوبي  محمد 

.222 

الناجي  عزيز  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اأتماعية  حصة   333
222.  حصة لفائدة السيد )ة( رشيد 

فرتق بتاريخ 23 سأن22  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823622.

982I

DIYAR NAJI

DIYAR NAJI
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

DIYAR NAJI

 Angle BD LALA YACOUT ET

 RUE EL ARAAR 9, RESIDENCE

 GALIS, 4eme ETAGE APPT N°17,

 20000, CASABLANCA ANGLE

 RUE PRINCE MY ABDELLAH

 ET RUE NAKHLA IMM 1 ETAGE

 4 APP7، 20300، casablanca

MAROC

DIYAR NAJI شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االأتماعي زاوية 

شارع اللة ياقوت وزنقة العرعار, 9 

اقامة غاليس ,الطابق الرابع شقة 
رقم 7  ,الدار البيضاء - 22322 

الدار البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4823  
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 23 سأن22  222 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من «شركة 

ذات مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

«شركة ذات املسؤولية  إ 7  الوحيد» 

املحدوسة».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823622.

983I

DIYAR NAJI

DIYAR NAJI
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تعيين مسي2 أديد للشركة

DIYAR NAJI

 Angle BD LALA YACOUT ET

 RUE EL ARAAR 9, RESIDENCE

 GALIS, 4eme ETAGE APPT N°17,

 20000, CASABLANCA ANGLE

 RUE PRINCE MY ABDELLAH

 ET RUE NAKHLA IMM 1 ETAGE

 4 APP7، 20300، casablanca

MAROC

DIYAR NAJI شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي زاوية شارع 

اللة ياقوت وزنقة العرعار, 9 اقامة 

غاليس ,الطابق الرابع شقة رقم 

7  ,الدار البيضاء - 22322 الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين مسي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4823  

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

23 سأن22  222 تم تعيين  املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  أديد  مسي2 

العشفوبي امحمد كمسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823622.

984I

ME FIDUCIAIRE 

M

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

ME FIDUCIAIRE

 AV MOULAY ABDELAZIZ.

 ,RCE SANAWBAR ,BUR N°4

 ,KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC

M شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع املو 7 

عبد العزيز اقامة الرضوان رقم 6 - 

4222  القنيطرة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4875 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون22  222    5 املؤرخ في 

املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 

سرهم    22.222 رأسمالها  مبلغ   M

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع املو 7 

 -  6 عبد العزيز اقامة الرضوان رقم 

 : القنيطرة املغرب نتيجة ل    4222

غياب تام للنشاط.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدس  و 

املو 7 عبد العزيز اقامة الرضوان رقم 

6 - 4222  القنيطرة املغرب. 

و عين:

و  املرابط  اسامة  السيد)ة( 

,رقم     2 الرامي زنقة  بئ2  عنوانه)ا( 

كمصفي  املغرب  القنيطرة    4222

)ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  2  بالقنيطرة  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 5733.

985I

CAPITAL PROJECT STRATEGIES

ERP NEXT
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

CAPITAL PROJECT STRATEGIES
 45AVENUE MOHAMED V

 5EME ETAGE N°17 ، 90000،
TANGER MAROC

ERP NEXT شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي زاوية شارع 
القا�سي عياض و مغنولياس الطابق 

الثالث رقم 7  - 92222 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 22439

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  شتن22  222   22
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ERP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NEXT
غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

وتطوير النظم املعلوماتية.
زاوية   : االأتماعي  املقر  عنوان 
مغنولياس  و  عياض  القا�سي  شارع 
 92222  -   7 رقم  الثالث  الطابق 

طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 52  : الوافي  عبد  عثمان  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
 52  : الورطا�سي  نعيمة  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الوافي  عبد  عثمان  السيد 
أو  عمارة  لوتينور  اقامة  عنوانه)ا( 
32 الطابق 3 رقم 93 92222 طنجة 

املغرب.

الورطا�سي  نعيمة  السيدة 

أو  عمارة  لوتينور  اقامة  عنوانه)ا( 
32 الطابق 3 رقم 93 92222 طنجة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الوافي  عبد  عثمان  السيد 

أو  عمارة  لوتينور  اقامة  عنوانه)ا( 
32 الطابق 3 رقم 93 92222 طنجة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 248585.

986I

COMICONE

ALEA CONTROL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

COMICONE
رقم  ، عمارة 6، اقامة ابن سينا ، 

52222، مكناس املغرب

ALEA CONTROL شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي حي يعقوب 

املنصور، حي الفتح، عمارة رقم 

256، الشقة رقم 6 - 22 2  الرباط 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 547 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  غشت  222    6

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ALEA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.CONTROL

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الهندسة  ملشاريع  التقنية  املراقبة 

املدنية .
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حي   : االأتماعي  املقر  عنوان 
عمارة  الفتح،  حي  املنصور،  يعقوب 
  2 22  -  6 رقم  الشقة   ،256 رقم 

الرباط املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   522  : السيد احمد فجر 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
حصة   522  : السيد أسامة فجر 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد فجر عنوانه)ا( الحي 
البساتين   249 رقم   3 العسكري 

52222 مكناس املغرب.
عنوانه)ا(  فجر  أسامة  السيد 
الحي العسكري   249 عمارة   3 شقة 

البساتين 52222 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  فجر  أسامة  السيد 
الحي العسكري   249 عمارة   3 شقة 

البساتين 52222 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم 8966.
987I

BELGAZI ALI

RENT FAST AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

قفل التصفية

BELGAZI ALI
شارع امي2 موالي عبد هللا رقم 33 
- طبق   - رقم املكتب 6  طنجة، 

92222، طنجة املغرب
RENT FAST AUTO شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي : تجزءة 
لعيون زنقة لعيون 84 - 92222 

TANGER املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.53 23

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22 سأن22  222 تقرر حل  املؤرخ في 
ذات  شركة   RENT FAST AUTO
رأسمالها  مبلغ  املحدوسة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  سرهم    22.222
اإلأتماعي تجزءة لعيون زنقة لعيون 
TANGER 92222 - 84 املغرب نتيجة 
لتم امتصاص رأس املال من خالل 

الخسائر الت2اكمية.
و عين:

و  الطويل  زكريا  السيد)ة( 
عنوانه)ا( حي بني ورياغل زنقة 87 رم 
5 92222 طنجة املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
وفي تجزءة  سأن22  222   22 بتاريخ 
 92222  -  84 لعيون  زنقة  لعيون 

TANGER املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن22    2 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم  24883.
988I

fidustade

EC ETUDE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fidustade
 rue abou ishak chirazi maarif 32

، 20000، casablanca maroc
EC ETUDE شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلأتماعي 7 2 شارع 

براهيم روساني إقامة الفتح طابق 
  الشقة 3 - 22372 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.353329

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل  نون22  222    5 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
مبلغ   EC ETUDE الوحيد  الشريك 
وعنوان  سرهم    2.222 رأسمالها 

شارع براهيم   2 7 مقرها اإلأتماعي 

روساني إقامة الفتح طابق   الشقة 3 

- 22372 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : عدم تحقيق الهدف االأتماعي.

و حدس مقر التصفية ب 7 2 شارع 

طابق  الفتح  إقامة  روساني  براهيم 

الدار البيضاء   22372  -  3 الشقة    

املغرب. 

و عين:

و  محمد  زوهي2ي  السيد)ة( 
الجال ي  الحاج  زنقة   5 عنوانه)ا( 

العوفي2 الطابق5 الشقة 5  املعاريف 

املغرب  البيضاء  الدار   22372

كمصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن22  222 تحت رقم 823785.

989I

Fimargic

كمراد كار
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Fimargic

 Av med 5 cafe verdore ، 23000،

Beni mellal Maroc

كمراس كار شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 

ابن خلدون رقم 77 الطابق التاني 

بني مالل شارع ابن خلدون رقم 77 

الطابق التاني بني مالل 23222 بني 

مالل املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2   

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت  نون22  222   28 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

محمد نصيف  )ة(  تفويت السيد 

522 حصة اأتماعية من أصل 522 

كبور بكاني  )ة(  حصة لفائدة السيد 

بتاريخ 28 نون22  222.

ياسين مهراني  )ة(  تفويت السيد 

522 حصة اأتماعية من أصل 522 

كبور بكاني  )ة(  حصة لفائدة السيد 

بتاريخ 28 نون22  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

28 نون22  االبتدائية ببني مالل بتاريخ 

 222 تحت رقم  27.

992I

FIDACTIVE

MIM CARRIERES
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تحويل املقر االأتماعي للشركة

FIDACTIVE

 Lot N°545 N° 3 &4 2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC

MIM CARRIERES شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي الطابق 

االول عمارة تافراوت شارع محمد 

الساسس ايت ملول - - انزكان 

املغرب.

تحويل املقر االأتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2587

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تحويل  نون22  222   23 املؤرخ في 

للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 

تافراوت  عمارة  االول  «الطابق  من 

 -  - شارع محمد الساسس ايت ملول 

  2 رقم  «عمارة  إ 7  املغرب»  انزكان 

الطابق االول مكتب رقم   و2 شارع 

محمد الساسس ايت ملول - - انزكان 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   29 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

 222 تحت رقم 7 26.

99 I
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SUD EST CONSEIL

OLIJF INVEST
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SUD EST CONSEIL

 Immeuble Dahir B, Apt 16, Bd

 Hassan II, Hay Hassani ، 40130،

Marrakech maroc

OLIJF INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 35 

الطابق االول شارع احمد اوقال 

الحارة مراكش - 42222 مراكش 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    6

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 OLIJF  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.INVEST

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
 35 رقم   : عنوان املقر االأتماعي 

الطابق االول شارع احمد اوقال الحارة 

مراكش - 42222 مراكش املغرب .

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد الغازي الحضراوي : 222.  

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحضراوي  الغازي  السيد 
زيتون  باتول  اقامة   9 عنوانه)ا( 

52222 مكناس املغرب .

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الحضراوي  الغازي  السيد 
زيتون  باتول  اقامة   9 عنوانه)ا( 

52222 مكناس املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32352 .

992I

LUCA CENTER

CH’HIWATE CHEF
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

LUCA CENTER

 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

CH’HIWATE CHEF شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي متجر   

الطابق امر�سي أسكجور براسي 2 
رقم 325 مراكش - 42222 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.   785

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت  نون22  222   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

أواس اسبيكي  )ة(  تفويت السيد 

أصل  من  اأتماعية  حصة   522

)ة(  السيد  لفائدة  حصة    .222

ابوبكر لشكر بتاريخ 22 نون22  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

سأن22   23 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32322 .

993I

مكتب املحاسبة

شيكر كونستريكسيون
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب املحاسبة

طريق العرائش عمارة أأعون رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبي2 ، 

52 92، القصر الكبي2 املغرب

شيكر كونست2يكسيون شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي سوار اوالس 

اصخار العوامرة القصر الكبي2 - 

52 92 القصر الكبي2 املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2 3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون22  222    2 املؤرخ في 

محدوسة  مسؤولية  ذات  شركة 

شيكر  الوحيد  الشريك  ذات 

رأسمالها  مبلغ  كونست2يكسيون 

مقرها  وعنوان  سرهم    2.222

اإلأتماعي سوار اوالس اصخار العوامرة 

القصر الكبي2 - 52 92 القصر الكبي2 

املغرب نتيجة ل : حل الشركة.

و حدس مقر التصفية ب سوار اوالس 

 - الكبي2  القصر  العوامرة  اصخار 

52 92 القصر الكبي2 املغرب. 

و عين:

و  الشيكر  سعيد  السيد)ة( 

قياسة  اصخار  اوالس  سوار  عنوانه)ا( 

اللوكوس  سائرة  العوامرة  أماعة  و 

القصر الكبي2   92 52 القصر الكبي2 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  الكبي2  بالقصر  االبتدائية 

نون22  222 تحت رقم 337.

994I

nabiq mohammed

SUPER AL AKHAOIYN
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تفويت حصص

nabiq mohammed

 hay elwafa bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC

SUPER AL AKHAOIYN شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي سوار اوالس 

سعيد الواس - 23222 قصبة تاسلة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.743

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   22 5 نون22   29 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :

مصطفى  )ة(  السيد  تفويت 

من  اأتماعية  حصة   666 سكاكي 

أصل 333.  حصة لفائدة السيد )ة( 

عمر شكري بتاريخ 29 نون22 5 22.

اوقلي  حسن  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اأتماعية  حصة   667

333.  حصة لفائدة السيد )ة( عمر 

شكري بتاريخ 29 نون22 5 22.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 26 بتاريخ  تاسلة  بقصبة  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم 56 .

995I

FIDUCIAIRE MOLIFID

MOLIFID
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE MOLIFID

 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE

 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC

MOLIFID شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد



25139 الجريدة الرسميةعدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) 

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 

محمد الخامس اقامة االندلس ب 

املكتب رقم 29 - 92222 العرائش 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5 7

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم  سأن22  222  في  2  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«822.222 سرهم» أي من «622.222 

عن  سرهم»    .422.222» إ 7  سرهم» 

إسماج احتياطي أو أرباح أو   : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش بتاريخ 29 سأن22 

 222 تحت رقم 7 3 .

996I

FIDUCIAIRE MOLIFID

TASNIM TRANSFERT
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE MOLIFID

 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE

 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC

TASNIM TRANSFERT شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي قيسرية 

املحيط زنقة محمد بن عبدهللا رقم 

24 - 92222 العرائش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 525

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم  سأن22  222  في  2  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  سرهم»    .322.222»

  .422.222» إ 7  سرهم»    22.222»

سرهم» عن طريق : إسماج احتياطي أو 

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش بتاريخ 28 سأن22 

 222 تحت رقم  32 .

997I

N2M CONSEIL-SARL

AC CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

AC CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي حي عبد 

املومن بني انصار املركز - 62222 

الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 5 87

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون22  222   25 املؤرخ في 

املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   AC CONSTRUCTION

وعنوان  سرهم    22.222 رأسمالها 

املومن  عبد  حي  اإلأتماعي  مقرها 

الناظور   62222  - املركز  انصار  بني 

املغرب نتيجة ل : - انتهاء الغرض من 

الشركة..

و حدس مقر التصفية ب حي عبد 

 62222  - املركز  انصار  بني  املومن 

الناظور املغرب. 

و عين:

الدريوش  الشاكر  عبد  السيد)ة( 

ميضار  ازيرار  راق  حي  عنوانه)ا(  و 

املغرب  الدريوش   62222 الدريوش 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 

و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 27 سأن22 

 222 تحت رقم 4554.

998I

PHONE ME

PHONE ME
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PHONE ME

7 زنقة سبتة اقامة رامي الطابق 

2 املكتب رقم 8 ، 22362، الدار 

البيضاء املغرب

PHONE ME شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 7 زنقة 

سبتة اقامة رامي الطابق 2 املكتب 
رقم 8 - 22362 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

524267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    7

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PHONE ME

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصال

ملراكز  والتوظيف  التدريب   •

االتصال

• تأأي2 وظائف ملراكز االتصال.

• إنشاء مراكز االتصال

• حلول تكنولوأيا املعلومات.

• صيانة الحاسوب.

أي عمل أو   ، أي عملية أو نهج   •

نصيحة تتعلق بمختلف املجاالت.

امللكية  حقوق  استثمارات   •
أميع  في  املباشرة  غي2  أو  املباشرة 
الشركات أو الشركات التي لها غرض 
من خالل إنشاء   ، مشابه أو مشابه 
أو   ، املساهمة  أو   ، أديدة  شركة 
االكتتاب ، أو شراء امسهم أو حقوق 
الشركة ، والعمليات والشركات ذات 

الغرض املماثل أو اإلضافي.
أي معاملة مالية   ، وبوأه عام   •
أو  أو صناعية  أو عقارية  أو منقولة 
غي2  أو  مباشر  بشكل  تتعلق  تجارية 
 ، أعاله  املذكورة  بامشياء  مباشر 
تعزيز  عل7  القاسرة  آنذاك  واملحدسة 

تطوير الشركة.
زنقة   7  : االأتماعي  املقر  عنوان 
املكتب   2 الطابق  اقامة رامي  سبتة 
رقم 8 - 22362 الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : العبوتي  بوبكر  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  العبوتي  بوبكر  السيد 
 22252 ق  م  املخزن  سار  زنقة   24

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  العبوتي  بوبكر  السيد 
 22252 ق  م  املخزن  سار  زنقة   24

الدارالبيضاء املغرب
 - بتاريخ  تم اإليداع القانوني ب- 

تحت رقم -.
999I

FIDUCIAIRE MOLIFID

 RESTAURANT KHETI
FATIMA

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222)الجريدة الرسمية   25140

 B BUREAU N°09 ، 92000،
LARACHE MAROC

 RESTAURANT KHETI FATIMA
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي زاوية زنقة 

مالك بن مرحل و زنقة مو�سى بن 
نصي2 - 92222 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
652 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   29
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
. RESTAURANT KHETI FATIMA

مطعم   -  : غرض الشركة بإيجاز 
وخدمات التموين املتنقلة .

زاوية   : االأتماعي  املقر  عنوان 
زنقة مالك بن مرحل و زنقة مو�سى بن 

نصي2 - 92222 العرائش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
الغرباوي  ياسين  احمد  السيد 
سرهم    22 بقيمة  حصة    .222  :

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الغرباوي  ياسين  احمد  السيد 
عنوانه)ا( رقم 397 النهضة 2 92222 

العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الغرباوي  ياسين  احمد  السيد 
عنوانه)ا( رقم 397 النهضة 2 92222 

العرائش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش بتاريخ 28 سأن22 

 222 تحت رقم 327 .

 222I

NEW FIDUS

ترانس خيالي
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

قفل التصفية

NEW FIDUS

 HASSANIA II BLOC B N° 258

 ALIA MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

ترانس خيا ي شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي : حي 

النهضة الرقم 458 العالية املحمدية 

22822 املحمدية املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.  82 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  ماي  222    7 في  املؤرخ 

ترانس خيا ي شركة ذات املسؤولية 

  2.222 رأسمالها  مبلغ  املحدوسة 

حي  اإلأتماعي  مقرها  وعنوان  سرهم 

458 العالية املحمدية  النهضة الرقم 

ل  نتيجة  املغرب  املحمدية   22822

التوقف التام عن النشاط.

و عين:

و  خيا ي  محسن  السيد)ة( 

 458 الرقم  النهضة  حي  عنوانه)ا( 

املحمدية   22822 املحمدية  العالية 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 

بتاريخ 7  ماي  222 وفي حي النهضة 

الرقم 458 العالية املحمدية 22822 

املحمدية املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ 2  مارس 

 222 تحت رقم 672.

 22 I

NEW FIDUS

إيمان سوس
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

NEW FIDUS

 HASSANIA II BLOC B N° 258

 ALIA MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

إيمان سوس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي : رياض 

السالم بلوك س الرقم 42  الطابق 

امول املحمدية 22822 املحمدية 

املغرب .

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 2235

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل  يونيو  222   22 املؤرخ في 

مسؤولية  ذات  شركة  سوس  إيمان 

محدوسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  سرهم   62.222 رأسمالها 

السالم  رياض  اإلأتماعي  مقرها 

امول  الطابق    42 الرقم  س  بلوك 

املغرب  املحمدية   22822 املحمدية 

نتيجة للتوقف التام عن النشاط.

و عين:

و  الكبي2  حسان  السيد)ة( 

س  بلوك  السالم  رياض  عنوانه)ا( 

املحمدية  امول  الطابق    42 الرقم 

كمصفي  املغرب  املحمدية   22822

)ة( للشركة.

و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 

رياض  وفي  يونيو  222   22 بتاريخ 

الطابق    42 السالم بلوك س الرقم 

املحمدية   22822 املحمدية  امول 

املغرب .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  باملحمدية  االبتدائية 

يوليوز 9 22 تحت رقم 239 .

 222I

NEW FIDUS

نيلكون ترادينغ كونستريكسيون
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

NEW FIDUS

 HASSANIA II BLOC B N° 258

 ALIA MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
نيلكون تراسينغ كونست2يكسيون 

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي : زنقة 

عالل بن عبد هللا الرقم 2 عمارة 

فلوريدا املحمدية 22822 املحمدية 

املغرب .

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.  8 93

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2222 يوليوز    6 في  املؤرخ 
حل نيلكون تراسينغ كونست2يكسيون 

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  وعنوان  سرهم   322.222

هللا  عبد  بن  عالل  زنقة  اإلأتماعي 

املحمدية  فلوريدا  عمارة   2 الرقم 

نتيجة  املغرب  املحمدية   22822

للتوقف التام عن النشاط.

و عين:

السيد)ة( عبد املومن إسريس هاني 
صالح و عنوانه)ا( زنقة عالل بن عبد 

هللا الرقم 2 عمارة فلوريدا املحمدية 

كمصفي  املغرب  املحمدية   22822

)ة( للشركة.

و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 

زنقة  وفي   2222 يوليوز    6 بتاريخ 

عمارة   2 الرقم  هللا  عبد  بن  عالل 

املحمدية   22822 فلوريدا املحمدية 

املغرب .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ 9  ف22اير 

2222 تحت رقم   3.

 223I
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N2M CONSEIL-SARL

 SOCIÉTÉ AC

CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

قفل التصفية

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 SOCIÉTÉ AC CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي : حي عبد 

املومن بني انصار املركز - 62222 

الناظور املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 5 87

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل  نون22  222   25 املؤرخ في 

 SOCIÉTÉ AC CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدوسة مبلغ 

وعنوان  سرهم    22.222 رأسمالها 

املومن  عبد  حي  اإلأتماعي  مقرها 

الناظور   62222  - املركز  انصار  بني 

الغرض من  انتهاء  املغرب نتيجة ل- 

الشركة.

و عين:

الدريوش  الشاكر  عبد  السيد)ة( 

ميضار  ازيرار  راق  حي  عنوانه)ا(  و 

كمصفي  املغرب  الدريوش   62222

)ة( للشركة.

و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 

وفي حي عبد  نون22  222   25 بتاريخ 

 62222  - املركز  انصار  بني  املومن 

الناظور املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 27 سأن22 

 222 تحت رقم 4555.
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DAOUDI MANAGEMENT CONSULTING

مجموعة زيد االفريقية
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

 DAOUDI MANAGEMENT
CONSULTING

 N33 ARD AL ABDI AL MASSAR
 MARRAKECH MARRAKECH،
45007، MARRAKECH MAROC
مجموعة زيد االفريقية شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي 

تامنصورت   تجزئة رقم  -72  س 
ر حربيل مراكش - 42322 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2 227
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222   28
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

مجموعة زيد االفريقية.
برمجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتطوير تكنولوأيا املعلومات
التسويق الرقمي

استي2اس و تصدير
والتجزئة  الجملة  وتجارة  بيع 
التجميل  ومستحضرات  لألغذية 

واملنتجات صيدلية والكهربائية
إنتاج منتجات النظافة

للتفاوض. .
 : االأتماعي  املقر  عنوان 
تامنصورت   تجزئة رقم 172-1 س 
مراكش   42322  - مراكش  حربيل  ر 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد بلحمر محسن : 522 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .

السيد باملجيد عبد الرحيم : 522 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محسن  بلحمر  السيد 
حي ايزيكي   رقم 38 مراكش 52 42 

مراكش املغرب.

الرحيم  عبد  باملجيد  السيد 
عنوانه)ا( ايزيكي   رقم 44  مراكش 

52 42 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  محسن  بلحمر  السيد 
حي ايزيكي   رقم 38 مراكش 52 42 

مراكش املغرب

الرحيم  عبد  باملجيد  السيد 
عنوانه)ا( ايزيكي   رقم 44  مراكش 

52 42 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22   29 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32523 .
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اشرف مكتب : املحاسبة و سراسة املشاريع و فض 

النزاعات لالستاذ اسليماني بالرشيدية املغرب عل7 

االأراءات القانونية :

 DAKKOR CONSULTING

PRIVE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اشرف مكتب : املحاسبة و سراسة 

املشاريع و فض النزاعات لالستاذ 

اسليماني بالرشيدية املغرب عل7 

االأراءات القانونية :
رقم 8  الطابق االول و الثاني زنقة 

موريتانيا الواس االحمر الرشيدية ص 

- ب : 82، 52222، الرشيدية املغرب 

- عــــــلـــــى اأـــــــراءات

 DAKKOR CONSULTING PRIVE

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 55 

زنقة 23 قصر اوالس الحاج الرشيدية 

ص ب 82 52222 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 493 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداس  تم  ماي  222   27

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 DAKKOR CONSULTING PRIVE

.SARL AU

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسة / التدريس / التدريب.

 55 رقم   : عنوان املقر االأتماعي 

زنقة 23 قصر اوالس الحاج الرشيدية 

ص ب 82 52222 الرشيدية املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  22  : ساكور  حكيمة  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة حكيمة ساكور عنوانه)ا( 

الرشيدية 52222 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة حكيمة ساكور عنوانه)ا( 

الرشيدية 52222 الرشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 22 يونيو 

 222 تحت رقم 259.

 226I
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ASMAA MEDIA GROUP

CHILIZ
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

22 ال22نو�سي البيضاء، 22222، 

البيضاء املغرب

CHILIZ شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي تجزئة سيار 

القمة شطر 2 سيدس مومن الطابق 

  شقة 3  - 22622 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 3265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  يونيو  222   29

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHILIZ

 ، بناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مطور عقاري

عنوان املقر االأتماعي : تجزئة سيار 

القمة شطر 2 سيدس مومن الطابق 

الدارالبيضاء   22622  -   3 شقة    

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

فريدة  البوزيدي  سري�سي  السيدة 

فيال  كارسن  سريم  اقامة  عنوانه)ا( 

عبدالرحمان  سيدي  شارع   28 رقم 

22222 الدارالبيضاء املغرب.

اليانا  البوزيدي  سري�سي  السيدة 
عنوانه)ا( شارع الحزام الكبي2 الطابق 
الدارالبيضاء   22222  2 شقة   5

املغرب.
مريم  البوزيدي  سري�سي  السيدة 
عنوانه)ا( شارع الحزام الكبي2 الطابق 
الدارالبيضاء   22222  2 شقة   5

املغرب.
السيد الشريفي اسماعيل الغا ي 
بيغشو  سي  زنقة    5 عنوانه)ا( 

5 752 باريس فرنسا.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
فريدة  البوزيدي  سري�سي  السيدة 
فيال  كارسن  سريم  اقامة  عنوانه)ا( 
عبدالرحمان  سيدي  شارع   28 رقم 

22222 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  6 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت  222 تحت رقم -.
 227I

 امستاذة نجية تنليت موثقة

«توفيزي»
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تعيين مسي2 أديد للشركة

امستاذة نجية تنليت موثقة
زنقة 3 , فيال رقم : 84. حي الولفة. 

الدار البيضاء ، 22222، الدار 
البيضاء املغرب

«توفيزي» شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي ,43 شارع 
انفا - 22222 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.455223
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين  يونيو  222    5 املؤرخ في 
مسي2 أديد للشركة السيد)ة( القباج 

زهور كمسي2 وحيد
تبعا إلقالة مسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن22  222 تحت رقم 7  794.
 228I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

AKSOUAL PROPERTIES

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL

 BEQUAL GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

AKSOUAL PROPERTIES شركة 

ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي : 5 مكرر 

زنقة الحرية - 42222 مراكش 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.42723

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر  أكتوبر  222  في  3  املؤرخ 

 AKSOUAL PROPERTIES حل 

شركة ذات املسؤولية املحدوسة مبلغ 

وعنوان  سرهم    2.222 رأسمالها 

مقرها اإلأتماعي 5 مكرر زنقة الحرية 

نتيجة  املغرب  مراكش   42222  -

لتوقف نشاط الشركة.

و عين:

 NORBERT السيد)ة( 

 R 475 و عنوانه)ا(   BIRKEMEYER

تانسيفت السماللية 42222 مراكش 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 

 R 475 وفي  نون22  222   28 بتاريخ 

 42222 أليز  السماللية  تانسيفت 

مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22    2 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 32599 .
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MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

G COMPANY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER AVENUE
 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK BLOC B 2EME
 ETAGE N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب
G COMPANY SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة
 F وعنوان مقرها اإلأتماعي 93 شارع
البنك الشعبي تجزئة رقم 94 طنجة 

- 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  4897
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  ف22اير  222   26
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 G  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COMPANY SARL
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البناء  اعمال  مختلف  عقاري 

والهندسة املعمارية .
93 شارع  عنوان املقر االأتماعي : 
F البنك الشعبي تجزئة رقم 94 طنجة 

- 92222 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   522  : أرار  خالد  السيد 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
حصة   522  : السيد احمد أرار 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
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والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد خالد أرار عنوانه)ا( شارع 
 93242 تطوان   94 رقم  القنطرة 

تطوان املغرب.
عنوانه)ا(  أرار  احمد  السيد 
روترسام   32 4 هولندا  روترسام 

هولندا .
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد خالد أرار عنوانه)ا( شارع 
 93242 تطوان   94 رقم  القنطرة 

تطوان املغرب
عنوانه)ا(  أرار  احمد  السيد 
روترسام   32 4 هولندا  روترسام 

هولندا 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل  بتاريخ  2  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 242967.
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NADOFISC SARL

EPONORD
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتماعي للشركة

NADOFISC SARL
شارع 3 مارس زنقة قرطبة عمارة 
7 شقة رقم 2 الناضور ، 62222، 

الناضور املغرب
EPONORD شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 
املرابطين راس املاء - 62622 

الناضور املغرب.
تحويل املقر االأتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22687

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل  نون22  222   26 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأتماعي  املقر 
 62622  - «شارع املرابطين راس املاء 
بني  «سوار  إ 7  املغرب»  الناضور 
بويغمارن الشرقية احداسن - 62673 

الناضور املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 22 سأن22 

 222 تحت رقم 4538.
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 conseil du grand   2استشارة املغرب الكبي

maghreb

شركـة أنوار ايموديليز

شركة ذات املسؤولية املحدوسة

رفع رأسمال الشركة

 conseil du   2استشارة املغرب الكبي

grand maghreb

 BD ABDELKRIM   3

 ELKHETTABI RESIDENCE

 MOHANDIZ IMM D

 1ER ETAGE N°4 113 BD

 ABDELKRIM ELKHETTABI

 RESIDENCE MOHANDIZ IMM

 D 1ER ETAGE N°4، 40140،

MARRAKECH املغرب

شركـة أنوار ايموسيليز شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 32 

زنقة محمد البقال أليز رقم 32 زنقة 

محمد البقال أليز 42 42 مراكش 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2 95

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم    998 يناير    7 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

 32.222» من  أي  سرهم»   72.222»

عن  سرهم»    22.222» إ 7  سرهم» 

إسماج احتياطي أو أرباح أو   : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ف22اير   24 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

998  تحت رقم 95 2 .

 2 2I

nador conseil sarl au

MONDIAL SERVICES TELE
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

 MONDIAL SERVICES TELE

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي ايلو 38 
رقم 25  حي املطار ص.ب رقم 828  

- 62222 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    9

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MONDIAL SERVICES TELE

تنظيم   -  : غرض الشركة بإيجاز 

أي حدث ثقافي أو فني أو ريا�سي.

- إنتاج وتصوير وعرض أفالم / أو 

أفالم وثائقية.

- تقديم أي خدمة تتعلق بالقطاع 

السمعي البصري.

 38 ايلو   : عنوان املقر االأتماعي 
رقم 25  حي املطار ص.ب رقم 828  

- 62222 الناظور املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

  .222  : السيد حميدوش الزياني 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الزياني  احمدوش  السيد 
  25 عنوانه)ا( حي املطار اوندا بقعة 

62222 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الزياني  احمدوش  السيد 
  25 عنوانه)ا( حي املطار اوندا بقعة 

62222 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   26 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

 222 تحت رقم 4454.
 2 3I

مكتب املتني للمحاسبة و التدبي2

 COQUILLAGES HISPA
MAROC

إعالن متعدس القرارات

مكتب املتني للمحاسبة و التدبي2
ساحة نفارا 3 اقامة سان 

فرانسيسكو - ط 2 رقم 9 ، 92242، 
طنجة املغرب

 COQUILLAGES HISPA MAROC
«شركة ذات املسؤولية املحدوسة»
وعنوان مقرها االأتماعي: ميناء 
صيد املهدية - - القنيطرة املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.52327
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 9  نون22  222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 
 Manuel RODRIGUEZ ضم السيد
للشركة  أديد  كمسي2   VENTURA
 VENTUR FISH ليحل محل شركة 
التي استقالت من مهامها كأحد   SL
بحيث يصبح اآلن  املسي2ي للشركة، 
معينين كمسي2ين للشركة لفت2ة غي2 
املصباحي،  محمد  السيد  محدوسة: 
 16/12/1957 مواليد  مغربي، 
طنجة،  في  سكناه  العرائش  في 
 - كوماريسبا  مجمع   - املجاهدين 
 76 السابع رقم  الطابق   24B اقامة 
 Manuel RODRIGUEZ والسيد 
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مواليد  إسباني،   ،VENTURA

في إشبيلية، ويقيم في   25/06/1964

 Tomillo 4 CP - 41840 إسبانيا زنقة

Pilas إشبيلية

قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 

عل7 إثر سلك تم تعديل للماستين )7 ) 

و )9 ( من النظام امسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل7  ينص  الذي   : 7 رقم  بند 

وتسيي2ها  الشركة  إسارة  تتم  مايلي: 

أكث2  أو  طبيعي  شخص  قبل  من 

أو  الشركاء  بين  من  اختياره  يتم 

عقد  في  تعيينهم  ويتم  خارأهم  من 

بقرار  لفت2ة محدوسة أو ال،  منفصل، 

من الشركاء الذين يمثلون ما ال يقل 

عن ثالثة أرباع رأس املال. .......

عل7  ينص  الذي   : 9 رقم  بند 

قانوني  بشكل  الشركة  تلتزم  مايلي: 

بجميع امعمال والوثائق املتعلقة بها 

بموأب التوقيع الفرسي للمسر.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

سأن22  222 تحت رقم   893.

 2 4I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

كاسيأش كونسلتينغ
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 السنة املالية

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاوية شارع محمد الخامس و شارع 

ابن كثي2 إقامة سوس مارس رقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب

كاسيأش كونسلتينغ «شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االأتماعي: موطنة 

لدى إيزيدوم بزنيس سانت2، 8 زنقة 

الكندي، إقامة سانطا كالرا 2، 

الطابق السابع، رقم 7  - 92222 

طنجة املغرب.

«تغيي2 السنة املالية»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.    77

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 شتن22  222

إ 7 من  تقرر تغيي2 السنة املالية: 

فاتح أكتوبر إ 7 32 شتن22.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

نون22   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 4 2483.

 2 5I

CENTRE DE SERVICES ET DE FINANCEMENT

 CENTRE DE SERVICES ET

FINANCEMENT

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسي2 أديد للشركة

 CENTRE DE SERVICES ET DE

FINANCEMENT

بركان ، 62322، بركان املغرب

 CENTRE DE SERVICES ET

FINANCEMENT شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 6  

شارع االهرام حي املسي2ة - 62322 

بركان املغرب.

تعيين مسي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.6  3

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيين  نون22  222   26 املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  أديد  مسي2 

البكاوي زكرياء كمسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن22    2 بتاريخ  ب22كان  االبتدائية 

 222 تحت رقم 724.

 2 6I

STE FIGEC

 ADPME-AIDE AU
 DEVELOPPEMENT DES

»PME « - SARL AU
إعالن حر

تأسيس شركة محدوسة املسؤولية 
بشريك وحيد بمكناس

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  إنشاء  تم   22 8  /01/08

بالخصائص التالية :
 ADPME-AIDE AU  » التسمية: 
  DEVELOPPEMENT DES PME

 SARL-AU
املوضوع: 

اإلسارة بما فيها :
تقديم خدمات لشركات تجارية   -
خدمات  أو  فالحية  أو  أوصناعية 

لشركات أخرى
- سعم وإسارة شركات 

يوم  من  ابتداء  سنة   99 -املدة: 
تسجيل الشركة بالسجل التجاري.

5 شارع الناظور-  املقر االأتماعي: 
مكناس 

في  الرأسمال  حدس  الرأسمال: 
 92.222,22( سرهم  ألف  تسعون 

سرهم(.
الشركة  تسيي2  أسند  التسيي2: 
الدين  خي2  للسيد  محدسة  غي2  ملدة 

إبراهيم. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ:  بمكناس  التجارية 
08/08/2018 تحت رقم 3297 ، رقم 

السجل التجاري:  457.
املسي2 القانوني
مقتطف النشر

 2 7I

RAHHALI CONSEIL

PALM HEART
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تعيين مسي2 أديد للشركة

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech  482

، 40000، Marrakech Maroc
PALM HEART شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي حدائق 
النخيل، سيدي يحيى ، مراكش - 

42222 مراكش املغرب.
تعيين مسي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.85223

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   22 8 غشت  من   22 في  املؤرخ 
تعيين مسي2 أديد للشركة السيد)ة( 

مسطاج عاسل كمسي2 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
من    2 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

شتن22 8 22 تحت رقم 98538.
 2 8I

RAHHALI CONSEIL

 APPLIED BUSINESS
SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

تفويت حصص

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech  482

، 40000، Marrakech Maroc
 APPLIED BUSINESS

SOLUTIONS شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 48 
طريق يوغوسالفيا، عمارة اسام بالزا، 
الطابق الخامس رقم 522، أيليز، 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 9 79

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2222 سأن22   28 في  املؤرخ 

املصاسقة عل7 :
تفويت السيد )ة( محمد الخدري 
أصل  من  اأتماعية  حصة   5.652
5.652 حصة لفائدة السيد )ة( عبد 
الغفور نفيد بتاريخ 28 سأن22 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ف22اير   25 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم  2228 .
 2 9I
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 امستاذة نجية تنليت موثقة

« كميل تويز»
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

إغالق فرع تابع لشركة تجارية يوأد 

مقرها االأتماعي باملغرب

امستاذة نجية تنليت موثقة
زنقة 3 , فيال رقم : 84. حي الولفة. 

الدار البيضاء ، 22222، الدار 
البيضاء املغرب

« كميل تويز» «شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة»

وعنوان مقرها االأتماعي: , حي 
بوركون، 7  محج سيفار طريق 

2  ، كلم   ، شارع شفشاوني، 
الحي الصناعي، عين السبع - الدار 

البيضاء املغرب.
«إغالق فرع تابع لشركة تجارية 
يوأد مقرها االأتماعي باملغرب»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.55 23

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 27 يناير  222 تقرر إغالق 
تويز»  كميل   » لشركة  تابع  فرع 
والكائن  تويز»  كميل   » تسميته 
الرياض،  حي  مرأان  في  عنوانه 
رقم  متجر  مرأان،  التجاري  املركز 
شارع  كلم   ،   ،  2 طريق   3 ج ب 
عين  الصناعي،  الحي  شفشاوني، 

السبع 22222 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ف22اير   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222 تحت رقم 268   .
 222I

RAHHALI CONSEIL

 AVID BUSINESS
SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech  482

، 40000، Marrakech Maroc
 AVID BUSINESS SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدوسة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 522 
الطابق الخامس، عمارة اسام بالزا، 
48 طريق يوغوسالفيا، مراكش - 

42222 مراكش املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.85293

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 28 سأن22 2222 تقرر إنشاء 
و   - فرع تابع للشركة تحت التسمية 
الكائن بالعنوان فيال 8  برج النخيل 
42222 مراكش املغرب   -  ، مراكش 
و املسي2 من طرف السيد)ة( الخدري 

محمد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   23 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 262 2 .
 22 I

STE FIDUCONFIANCE

SOKHADIR
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
SOKHADIR شركة ذات مسؤولية 

محدوسة ذات الشريك الوحيد
)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي الطابق 
الثالث رقم 2  إقامة آسم زنقة 

شكيب أرسالن فاس - 32222 فاس 
املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4 26 
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
27 شتن22  222 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
مبلغ   SOKHADIR الوحيد  الشريك 
رأسمالها 22.222,22  سرهم وعنوان 
مقرها اإلأتماعي الطابق الثالث رقم 
آسم زنقة شكيب أرسالن  إقامة    2
فاس املغرب نتيجة   32222  - فاس 
االقتصاسي  النشاط  توقف   : ل 

للشركة.

و حدس مقر التصفية ب الطابق 
زنقة  آسم  إقامة    2 رقم  الثالث 
32222 فاس   - شكيب أرسالن فاس 

املغرب. 
و عين:

بطاحي  عماري  الخدير  السيد)ة( 
أرسالن  شكيب  زنقة   4 عنوانه)ا(  و 
فاس   32222 م ج فاس    2 الشقة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الطابق   : الوثائق املتعلقة بالتصفية 
زنقة  آسم  إقامة    2 رقم  الثالث 

شكيب أرسالن فاس
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن22   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 4325.
 222I

RAHHALI CONSEIL

SISKA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدوسة 

ذات الشريك الوحيد
قفل التصفية

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech  482

، 40000، Marrakech Maroc
 SISKA TRANS

شركة ذات مسؤولية محدوسة
 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي : تجزئة 
العزوزية رقم 229، مراكش - 

42222 مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.75 27

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 8  أكتوبر  222 تقرر حل 
SISKA TRANS شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  سرهم    22.222 رأسمالها 
العزوزية  تجزئة  اإلأتماعي  مقرها 
42222 مراكش  229، مراكش -  رقم 
املغرب نتيجة ل عدم تحقيق امرباح 

املرأوة.

و عين:

و  لخروف  هللا  عبد  السيد)ة( 

 ،229 عنوانه)ا( تجزئة العزوزية رقم 

املغرب  مراكش   42222 مراكش 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 

وفي تجزئة  أكتوبر  222    8 بتاريخ 

العزوزية رقم 229، مراكش - 42222 

مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22   29 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 29322 .

 223I

RAHHALI CONSEIL

HKM INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

حل شركة

RAHHALI CONSEIL

 lot al azzouzia marrakech  482

، 40000، Marrakech Maroc

HKM INVEST شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 

6 عمارة اسام بالزا، 48 طريق 

يوغوسالفيا، أيليز، مراكش - 

42222 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9 363

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22 شتن22  222 تقرر حل  املؤرخ في 

املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ   HKM INVEST

مقرها  وعنوان  سرهم    22.222

اإلأتماعي رقم 6 عمارة اسام بالزا، 48 

مراكش  أيليز،  يوغوسالفيا،  طريق 

 : مراكش املغرب نتيجة ل   42222  -

عدم تحقيق امرباح املرأوة.

رقم  ب  التصفية  مقر  حدس  و 

طريق   48 بالزا،  اسام  عمارة   6

 - مراكش  أيليز،  يوغوسالفيا، 

42222 مراكش املغرب. 
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و عين:
و  الخدري  محمد  السيد)ة( 
 ، 8 برج النخيل فيال رقم  عنوانه)ا( 
 42222 مراكش  الجنوبي،  النخيل 
مراكش املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدوس املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل7 
و  العقوس  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   25 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 29222 .
 224I

RAHHALI CONSEIL

SALOUA NOUR IMPORT
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech  482

، 40000، Marrakech Maroc
 SALOUA NOUR IMPORT

شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي : رقم 
2 2  سوكوما  ، مراكش - 42222 

مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2 82 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
26 شتن22  222 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة   SALOUA NOUR IMPORT
ذات مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
  22.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
سرهم وعنوان مقرها اإلأتماعي رقم 
 42222  - 2 2  سوكوما  ، مراكش 
مراكش املغرب نتيجة لعدم تحقيق 

امرباح املرأوة.
و عين:

السيد)ة( محمد مقس و عنوانه)ا( 
 42222 مراكش   ،2 8 رقم  املسار 
مراكش املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
رقم  وفي  شتن22  222   26 بتاريخ 

 42222  - 2 2  سوكوما  ، مراكش 
مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22    5 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم 29549 .
 225I

CABINET EL BATRA CONSEIL SARL

LES MINES D›AMEZMIZ
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET EL BATRA CONSEIL
SARL

 IM BARDAI B N°1 AV ABOU
 BAQER ESSEDIQ AIN

 MEZOUAR MARRAKECH ،
400000، MARRAKECH MAROC
LES MINES D›AMEZMIZ شركة 

ذات مسؤولية محدوسة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي سوار 
لخميس أامع سيدي باسحاج أمزميز 

- 23 42 تحناوت املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2263 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  مارس  222   29
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LES  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MINES D’AMEZMIZ
غرض الشركة بإيجاز : الَتْعِديُن

اإلستي2اس والتصدير
سوار   : االأتماعي  املقر  عنوان 
لخميس أامع سيدي باسحاج أمزميز 

- 23 42 تحناوت املغرب .
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

222.  حصة   : السيد ايدر انجار 
بقيمة 22  سرهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

سوار  السيد ايدر انجار عنوانه)ا( 
 42 23 أمزميز  أزأور  انجل  أسرسور 

تحناوت املغرب .
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
سوار  السيد ايدر انجار عنوانه)ا( 
 42 23 أمزميز  أزأور  انجل  أسرسور 

تحناوت املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   25 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تحت رقم -.
 226I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

BPUB
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شارع فلسطين ، 32222، 

فاس املغرب
BPUB شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة
وعنوان مقرها اإلأتماعي سندس 
التجاري 2 اقامة ايمان 2 متجر 
2 رقم 5 تجزئة واس فاس فاس - 

32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72323
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  ف22اير  222    2
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
.BPUB : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لالشهارات.

سندس   : عنوان املقر االأتماعي 
 2 متجر   2 ايمان  اقامة   2 التجاري 
رقم 5 تجزئة واس فاس فاس - 32222 

فاس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 522  : بوطاهر  محمد  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .
 522  : بوطاهر  مهدي  السيدة 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بوطاهر  محمد  السيد 
شارع    3 شقة  املوحدين  اقامة 
يوسف ابن تاشفين واس فاس فاس 

32222 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  بوطاهر  مهدي  السيد 
شارع    3 شقة  املوحدين  اقامة 
يوسف ابن تاشفين واس فاس فاس 

32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  بوطاهر  محمد  السيد 
شارع    3 شقة  املوحدين  اقامة 
يوسف ابن تاشفين واس فاس فاس 

32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22    7 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 222 تحت رقم 93 5.

 227I

L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE

STE LIGEROS-SANI
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

L›UNIVERS DE L›ENTREPRISE
 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE

 IBN SINA IMMEUBLE A3 APPRT
N°3 ، 50010، MEKNES MAROC

 STE LIGEROS-SANI
شركة ذات املسؤولية املحدوسة
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وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع 

الدار البيضاء سكن الطابق امر�سي 

اقامة اممل تطوان - 93222 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32 2 

 27 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  يوليوز  222 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LIGEROS-SANI

تاأر   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

معدات كهربائية بالجملة

- تاأر أملة للمعدات الصحية

صحي  كهربائي  منتج  أي  -توزيع 

في  العائلة  نفس  آخر من  وأي منتج 

أميع أنحاء املغرب

للمعدات  بالتقسيط  -تاأر 

الكهربائية

-الوساطة التجارية.

شارع   : االأتماعي  املقر  عنوان 

سكن الطابق امر�سي  الدار البيضاء 

93222 تطوان   - اقامة اممل تطوان 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 522  : عربي  الرزاق  عبد  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

السيد محمد انوار سعيدي : 522 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة .

 522  : عربي  الرزاق  عبد  السيد 

بقيمة 22  سرهم.

السيد محمد انوار سعيدي : 522 

بقيمة 22  سرهم.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عربي  الرزاق  عبد  السيد 
نوفم22 رياض   6 شارع   43 عنوانه)ا( 

93222 مكناس املغرب.
سعيدي  انوار  محمد  السيد 
أنج  ميشيل  شارع   22 عنوانه)ا( 
 93222 بورغون    2 4 شقة  الطابق 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عربي  الرزاق  عبد  السيد 
نوفم22 رياض   6 شارع   43 عنوانه)ا( 

93222 مكناس املغرب
سعيدي  انوار  محمد  السيد 
أنج  ميشيل  شارع   22 عنوانه)ا( 
 93222 بورغون    2 4 شقة  الطابق 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   29 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

 222 تحت رقم 8 25.

 228I

HE PARTNERS

HE PARTNERS
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HE PARTNERS
 Bd Zerktouni 9ème étage, ,265

 N°92 – Casablanca, Maroc ،
20000، CASABLANCA MAROC

HE PARTNERS شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلأتماعي 265 

شارع الزرقطوني الدور 9 رقم 92 - 
22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5 5525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  غشت  222   25
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PARTNERS
غرض الشركة بإيجاز : اإلستشارة 

في التسيي2 وفي املالية.
 265  : االأتماعي  املقر  عنوان 
 -  92 رقم   9 شارع الزرقطوني الدور 

22222 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
  .222  : الدغوغي  حاتم  السيد 

حصة بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الدغوغي  حاتم  السيد 
رقم أ2   34 سيار النور م س   عمارة 
الرحمة 2 سار بوعزة 22222 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  فنيدي  عثمان  السيد 
سوار عبد الحق اوالس املد سار بوعزة 

النواصر 22222 البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.

 229I

BURCICA

MOM & BABY ZEN
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

BURCICA
432 زنقة مصطفى املعاني املكتب 

4  الطابق 5 الدار البيضاء ، 
2 226، الدار البيضاء املغرب

MOM & BABY ZEN شركة ذات 
مسؤولية محدوسة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي : 59 شارع 
الزرقطوني الطابق 6 الرقم 8  - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.46 923

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2  غشت  222 تقرر حل  املؤرخ في 
ذات  شركة   MOM & BABY ZEN
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسمالها 2.222  سرهم 
شارع   59 اإلأتماعي  مقرها  وعنوان 
 -   8 الرقم   6 الطابق  الزرقطوني 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   22222

لتوقيف نشاط الشركة.
و عين:

 KAHINA HAMMADI )السيد)ة
 Allée Jules Valles عنوانه)ا(  و 
فرنسا   92222 NANTERRE

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاس الجمعية الختامية 
بتاريخ 2  غشت  222 وفي 59 شارع 
 -   8 الرقم   6 الطابق  الزرقطوني 

22222 الدار البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر  222 تحت رقم 84 797.

 232I

رمزي لالستشارات

 PROFESSIONALS BM
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدوسة
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع 24 نون22 عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم  2 شقة رقم  2 
العيون ، 72222، العيون املغرب

 PROFESSIONALS BM SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي شارع ام 
السعد عمارة 48 الطابق الثالث رقم 
2  العيون - 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوسة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
37955

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  غشت  222    3
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PROFESSIONALS BM SERVICES
توفي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 
انواع  لكل  أسوات  و  االت  و  معدات 

االنشطة..
شارع ام   : عنوان املقر االأتماعي 
السعد عمارة 48 الطابق الثالث رقم 
2  العيون - 72222 العيون املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة سنة .

  2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 
سرهم، مقسم كالتا ي:

 99  : براسة  وسيع  محمد  السيد 
حصة بقيمة 9.922 سرهم.

 Ste Bonus Invest : 1 الشركة 
حصة بقيمة 22  سرهم.

والعائلية  الشخصية  امسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد وسيع براسة عنوانه)ا( 
عين  فايزة  فيال  تاأورة  خليج  زنقة 
الدار   22222 الدارالبيضاء  سياب 

البيضاء املغرب.
 Ste Bonus Invest الشركة 
الطابق  الزرقطوني    85 عنوانه)ا( 
الدارالبيضاء   22 رقم  شقة    4

22222 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد محمد وسيع براسة عنوانه)ا( 
عين  فايزة  فيال  تاأورة  خليج  زنقة 
الدار   22222 الدارالبيضاء  سياب 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   32 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

 222 تحت رقم 2795.

 23 I

BMA PARTNERS

MLK CAPITAL
شركة ذات مسؤولية محدوسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BMA PARTNERS
 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
MLK 100.000 شركة ذات 

مسؤولية محدوسة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلأتماعي 2  زنقة 
ص22ي بوأمعة شقة 6 الطابق   

الدار البيضاء الدار البيضاء 22252 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدوسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
496897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداس القانون  مارس  222    5
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدوسة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدوسة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MLK  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. 22.222
املشورة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والسمسرة  والتنسيق  واإلسارة 
واالقتصاسية  الفنية  والدراسات 
املشاريع  أنواع  لجميع  واملالية 
املجاالت  أميع  في  االستثمارية 
والتجارة  العقارات  في  وخاصة 

والتمويل.
واستغالل  اقتناء،  الحصول، 
أميع الشهاسات وعالمات ومعامالت 
شراء  بها،  اإلسهام  بيعها،  الصنع، 
لفائدة  بالرخص  واإلسهام  والتنازل 

الشركة ؛
العمليات  أميع  عامة  وبصفة   -
التجارية، املنقولة، العقارية، املالية، 
املرتبطة بصفة مباشرة أو غي2 مباشرة 
أو املساهمة  بالغرض املذكور أعاله، 

في تطور الشركة.

زنقة    2  : عنوان املقر االأتماعي 
الطابق     6 شقة  بوأمعة  ص22ي 
 22252 الدار البيضاء الدار البيضاء 

الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد عمراني كريم محمد مهدي 
سرهم    22 بقيمة  حصة    .222  :

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عمراني كريم محمد مهدي 
س  عمارة  فيو  باي  إقامة  عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار  الدئاب  عين   8 شقة 

22252 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد عمراني كريم محمد مهدي 
س  عمارة  فيو  باي  إقامة  عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار  الدئاب  عين   8 شقة 

22252 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس  222 تحت رقم 772563.
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 FIDUCIAIRE» STE MULTI-SERVICES AUX

ENTREPRISES

ETOILE MELK
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE» STE MULTI-
SERVICES AUX ENTREPRISES
مكتب رقم 2 عمارة ياسين شارع 

الحسن الثاني أحداف أزرو ، 
22 53، أزرو املغرب

ETOILE MELK شركة ذات 
املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي  86 
تجزئة عين أغبال أحداف - 22 53 

أزرو املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 659

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداس  تم  نون22  222    2
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدوسة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ETOILE MELK
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الحليب واملواس املصنعة من الحليب 
وتوزيع املواس الغذائية.وعموما أميع 
أو  املرتبطة بشكل مباشر  العمليات 
غي2 مباشر بغرض الشركة واملساهمة 

في تنميتها.
 86  : االأتماعي  املقر  عنوان 
 53 22  - تجزئة عين أغبال أحداف 

أزرو املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  22.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد رشيد تدهينا : 752 حصة 

بقيمة 22  سرهم للحصة .
252 حصة   : السيد قاسري أواس 

بقيمة 22  سرهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  تدهينا  رشيد  السيد 
حي السالم أحداف   6 زنقة   34 رقم 

22 53 أزرو املغرب.
عنوانه)ا(  أواس  قاسري  السيد 
رقم 48 زنقة الزرقطوني 22 53 أزرو 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  تدهينا  رشيد  السيد 
حي السالم أحداف   6 زنقة   34 رقم 

22 53 أزرو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون22   23 بتاريخ  بازرو  االبتدائية 

 222 تحت رقم 389.
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25149 الجريدة الرسميةعدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) 

موثق

 PNEUMATIQUE AL

BOUGHAZ
إعالن متعدس القرارات

موثق

47 ، شارع محمد الخامس، الطابق 

4، رقم 8 ، 92222، طنجة املغرب

 PNEUMATIQUE AL BOUGHAZ

«شركة ذات املسؤولية املحدوسة»

وعنوان مقرها االأتماعي:  2 ، 

شارع موالي يوسف - 92222 طنجة 

املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5 3 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 2  أكتوبر  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  : الذي ينص عل7 مايلي: 

من  اأتماعية  حصة   852 تفويت 

طرف كل من السيدة رشيدة املورير 

السيدة  و  شفي2ة  غزالن  السيدة  و 

ابتسام شفي2ة و السيدة ايمان شفي2ة 

سبيل  عل7  شفي2ة  فدوى  السيدة  و 

الهبة لفائدة السيد منصف شفي2ة

قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 

من  اأتماعية  حصة   322 تفويت 

عل7  شفي2ة  بوسلهام  السيد  طرف 

منصف  السيد  لفائدة  البيع  سبيل 

شفي2ة

قرار رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 

من  شفي2ة  فدوى  السيدة  استقالة 

وتعيين  للشركة  كمسي2ة  مهامها 

السيد منصف شفي2ة مسي2ا وحيدا 

للشركة

قرار رقم 4: الذي ينص عل7 مايلي: 

تحيين القانون االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل7 مايلي: 

رأسمال  و  االأتماعية  الحصص 

الشركة.

عل7  ينص  الذي   : 2 رقم  بند 

مايلي: املسي2 القانوني للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22    2 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 9844.
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موثق

TELEBOUTIQUE KHAOUDA
إعالن متعدس القرارات

موثق

47 ، شارع محمد الخامس، الطابق 

4، رقم 8 ، 92222، طنجة املغرب

 TELEBOUTIQUE KHAOUDA

«شركة ذات املسؤولية املحدوسة»

وعنوان مقرها االأتماعي: شارع 

االمام الهابطي عمارة العفيف رقم 

2  - 92222 طنجة املغرب.

«إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.23957

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 2  أكتوبر  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل7  ينص  الذي  رقم  :  قرار 

اأتماعية  حصة   93 تفويت  مايلي: 

املورير  رشيدة  السيدة  طرف  من 

السيدة  و  شفي2ة  منصف  السيد  و 

غزالن شفي2ة و السيدة ايمان شفي2ة 

و السيدة ابتسام شفي2ة عل7 سبيل 

الهبة لفائدة السيدة فدوى شفي2ة 

قرار رقم 2: الذي ينص عل7 مايلي: 

من  شفي2ة  فدوى  السيدة  استقالة 

تعيين  و  للشركة  كمسي2ة  مهامها 

وحيدا  مسي2ا  عاصم  أاس  السيد 

للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص عل7 مايلي: 

تحيين القانون امسا�سي للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل7 مايلي: 

رأسمال  و  االأتماعية  الحصص 

الشركة.

عل7  ينص  الذي   : 3 رقم  بند 

مايلي: املسي2 القانوني للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون22    2 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 222 تحت رقم 9955.
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malartci

SOCITE IFAVIC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تعيين مسي2 أديد للشركة

malartci

 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI

 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC

SOCITE IFAVIC SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدوسة

وعنوان مقرها اإلأتماعي اقامة ساي 

ميزانين الشارع االساري بني مالل - 

23222 بني مالل املغرب .

تعيين مسي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.67  

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2222 أبريل   22 املؤرخ في 

مسي2 أديد للشركة السيد)ة( بهاسي 

سعيدة كمسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

32 نون22  االبتدائية ببني مالل بتاريخ 

 222 تحت رقم 226 .
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QUALIMAINT SARL AU

 INTERNATIONALE JAKOR

EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدوسة

تأسيس شركة

QUALIMAINT SARL AU

رقم 2  فضاء رياض فاس شارع اللة 

عائشة الطابق الرابع املكتب رقم  2 

فاس 32222 املغرب.

شركة ذات املسؤولية املحدوسة 

Internationale Jakor Export

وعنوان مقرها االأتماعي: 

رقم 2  فضاء رياض فاس شارع اللة 

عيشة الطابق الثاني املكتب رقم   

32222 فاس املغرب.

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدوسة

رقم التقييد في السجل التجاري: 

72327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداس القانون  أكتوبر  222   25

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدوسة باملميزات التالية: 

ذات  شركة  الشركة:  شكل 

املسؤولية املحدوسة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Internationale. االقتضاء بمختصر

Jakor Export تسميتها: 

استي2اس،  بإيجاز:  الشركة  غرض 

الغذائية،  املواس  وتصدير  بيع 

املنتجات املحلية، االواني ...

التجارية،  املعامالت  كل 

منقولة  والغي2  املنقولة  الصناعية، 

ذات الصلة املباشرة او الغي2 مباشرة 

بأحد املواس او كل ما يعزز نمو الشرك.

عنوان املقر االأتماعي: 

رياض فاس شارع  2 فضاء  رقم 

املكتب  الثاني  الطابق  عائشة  اللة 

رقم    فاس 32222 املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة. 

 52.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

سرهم،

 مقسم كالتا ي :

سيون  ايت2و  زكدون  السيد: 

ريتشارس 222

سرهم   22.222 بقيمة  حصة 

للحصة.

22  حصة  السيدة: خدير هيفاء 

بقيمة 2.222  سرهم للحصة.
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سيون لين  زكدون   السيد: 

سرهم   7.522 بقيمة  حصة   75  

للحصة.

اليا  فيكتوريا  سيتي   السيدة: 

سرهم   7.522 بقيمة  حصة   75

للحصة.

السيدة: حمدوش خولة 52 حصة 

بقيمة 5.222 سرهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  امسماء 

وصفات ومواطن الشركاء:

سيون  ايت2و  زكدون  السيد: 

أولييت  شارع   24 عنوانه  ريتشارس 

الم22ت 7 752 باريس 7  و 

 سائرة7 752 باريس ، فرنسا. 

وعنوانها  هيفاء  خدر  السيدة: 

تونس 222  تونس.

السيد زكدون لين سيون وعنوانه 

بولوني   92 22 اكيتان  سورة   937

باريس   92 22 فرنسا  بيالنكورت 

فرنسا. 

اليا  فيكتوريا  سيتي  السيدة 

 92 22 اكيتان  سورة   937 وعنوانها 

 92 22 فرنسا  بيالنكورت  بولوني 

باريس فرنسا.

السيدة حمدوش خولة وعنوانها 
إقامة اخالص رقم 7 العمارة 4 زواغة 

العليا فاس 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة
سيون  ايت2و  زكدون  السيد: 
أولييت  شارع   24 عنوانه  ريتشارس 
سائرة،  و    7 باريس   752 7 الم22ت 

فرنسا. 
1037I
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املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 74/ 222

حساب رقم : 4254

املحتيج  عائشة   : امول  الطرف 
 : الوطنية  التعريف  البطاقة  رقم 

A 35522 مغربية الجنسية.

املحتيج  مليكة   : الثاني  الطرف 
 : الوطنية  التعريف  البطاقة  رقم 

A623297 مغربية الجنسية.

املواس  بيع   : التجاري  االصل 

الغذائية.

سيدي  شارع  الرباط   : العنوان 
رقم  رقم  5   هللا  عبد  بن  محمد 

السجل التجاري : 56692.

بمصلحة  التعرضات  وستقبل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

 ( 5( بالرباط إ 7 غاية خمسة عشر 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.

النشرة امو 7
رئيس مصلحة السجل التجاري

101 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 75/ 222

حساب رقم : 4287
رقم  زينب بوحو،   : الطرف امول 

 LB  3522 بطاقة التعريف الوطنية

مغربية الجنسية.

 SAFARI شركة   : الثاني  الطرف 

مسي2ها القانوني نعيمة   CONCEPT
التعريف  بطاقة  رقم  حمو،  ايت 

.LB2256 الوطنية

الرباط   : التجاري  امصل  عنوان 

السوي�سي 2، حي العسكري رقم 287.

بمصلحة  التعرضات  وستقبل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

 ( 5( بالرباط إ 7 غاية خمسة عشر 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.

النشرة امو 7
رئيس مصلحة السجل التجاري

96 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 65/ 222

حساب رقم : 55 4

الطرف امول :
بطاقة  رقم  الحسني،  محمد 

التعريف الوطنية : A277866 مغربي 

الجنسية.

الطرف الثاني :
بطاقة  رقم  الفيال ي،  حنيفة 

التعريف الوطنية : L246749 مغربي 

الجنسية.

امصل التجاري بيع املالبس.

: شارع سيدي محمد بن  العنوان 

الحاج عمر سكان  عبد هللا قيسارية 
رقم 25 الرباط.

 رقم السجل التجاري : 72544.

بمصلحة  التعرضات  وستقبل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

 ( 5( بالرباط إ 7 غاية خمسة عشر 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة السجل التجاري

3 مكرر

املحكمة التجارية الرباط

ملف رقم : 78/ 222

حساب رقم : 4392

الطرف امول :

بطاقة  رقم  فورات  الحسين 

مغربي   A326682 التعريف الوطنية 

الجنسية.

الطرف الثاني :

مماسة اسراز رقم بطاقة التعريف  

مغربي   A624676  : الوطنية 

الجنسية.

الحبوب  بيع   : التجاري  االصل 

والبدور بالتقسيط.
رقم السجل التجاري : 2496  .

عنوان االصل التجاري : 26، زاوية 

اليمامة  وزنقة  يوسف  موالي  شارع 

الرباط.

بمصلحة  التعرضات  وستقبل 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
  5 عشر  خمسة  غاية  إ 7  بالرباط 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

96 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
ملف رقم : 52/ 222

بيع أصل تجاري 
لألستاذ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
مؤرخ  بالحاأب  موثق  عربي  عاسل 
باعت السيدة  أكتوبر  222،    5 في 
لبطاقة  الحاملة  لزعر،  نجاة 
 ،FH 5932 رقم  الوطنية  التعريف 
العمران  تجزئة  بالحاأب  الساكنة 
للسيدة خي2ة بوحفرة،  رقم  24،    
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
الساكنة بالحاأب   ،D 87 84 رقم 
تجزئة الياسمين زنقة 2 رقم 2، أميع 
املسماة  للمقهى  التجاري  امصل 
الكائن   «CAFE GOLD-WING»
العمران    تجزئة  الحاأب  بمدينة 
رقم  24 واملسجل بالسجل التجاري 
تم   63422 التحليلي  الرقم  تحت 

تقويمه بمبلغ 322.222 سرهم.
لذلك فإن أميع التعرضات يجب 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  أن توضع 
التجارية بمكناس ساخل أأل خمسة 
صدور  تاريخ  من  يوما   ) 5( عشر 

النشرة الثانية.
النشرة امو 7

عن رئيس كتابة الضبط
املحكمة التجارية بمكناس

36 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
عقد بيع أصل تجاري
ملف رقم  5/ 222

 1452/2021 عل7 اممر عدس  بناء 
الصاسر  نوفم22  222   9 بتاريخ 
التجارية  املحكمة  رئيس  نائب  عن 

بمكناس.

من  محرر  عد ي  عقد  وبمقت�سى 

طرف العدلين بمكناس السيدين : 

يوسف الوسغي2ي وعزيز الداوسي 

بتاريخ 4  يونيو  222.

باع السيد لطفي يحياوي الحامل 

ب.ت.و رقم D667464 الساكن برقم 

36 عرصة املامون السفلية التواركة 

مكناس.

الحامل  النقال  فتيحة  للسيدة 

الساكنة   D646385 رقم  ب.ت.و 

برقم 22 سيور عربية سباتا مكناس.

املشطب  التجاري  امصل  أميع 
مكرر   29 عليه للدكان الكائن برقم 

بالسجل  سابقا  واملسجل  مكناس 

التجاري تحت رقم 82942.

  22.222 بمبلغ  تقويمه  وتم 

سرهم.

لذلك فإن أميع التعرضات يجب 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  أن توضع 

التجارية بمكناس ساخل أأل خمسة 
صدور  تاريخ  من  يوما   ) 5( عشر 

النشرة الثانية.

النشرة امو 7
عن رئيس كتابة الضبط املحكمة التجارية 

بمكناس

37 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس

ملف رقم  49/222

تحويل شخص طبيعي إ 7 شخص 
معنوي

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في فاتح 

الشخص  تحويل  تم  نوفم22  222 

الذاتي اممراني ثورية الحاملة لبطاقة 

 F8  8 رقم  الوطنية  التعريف 

تحت  التجاري  بالسجل  واملسجلة 
رقم 242 8 إ 7 شخص معنوي تحت 

 SOCIETE IMMOBILIERE اسم 
شركة في طور    JBABRA SARL AU

 5 الشقة  مقرها  الكائن  التأسيس 

سيدي  حي   8 عمارة  مونية  تجزئة 

محمد بن عبد هللا مكناس.

 II.  -  إعالنات قضائية
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التجاري  امصل  تقييم  تم  وقد 

بقيمة 222.222.  سرهم.

لذلك فإن أميع التعرضات يجب 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  أن توضع 

التجارية بمكناس ساخل أأل خمسة 

صدور  تاريخ  من  يوما   ) 5( عشر 

النشرة الثانية.

النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط باملحكمة التجارية 

بمكناس

75 مكرر

املحكمة التجارية بفاس

شركة حبوب امطلس

نشر اممر القا�سي باملصاسقة عل7 
مشروع التوزيع تطبيقا ملقتضيات 

املاسة 668 من مدونة التجارة
يعلن السيد رئيس كتابة الضبط 

باملحكمة التجارية بفاس أنه :

بتاريخ 24 نوفم22  222 صدر أمر 

عن السيد القا�سي املنتدب باملحكمة 

في   242 رقم  تحت  بفاس  التجارية 

ق�سى   2021/8304/54 رقم  امللف 

التوزيع  مشروع  عل7  باملصاسقة 

مسطرة  سنديك  طرف  من  املقت2ح 

حبوب  لشركة  القضائية  التصفية 

امطلس وأن اممر املذكور أعاله موسع 

بكتابة الضبط وبأن من حق امطراف 

املعنية الطعن فيه باالستئناف ساخل 

أأل  5  يوما من تاريخ النشر.
عن رئيس كتابة الضبط

اإلمضاء : صفاء واحي

33

املحكمة التجارية بفاس
ملف رقم : 2021/31

حساب رقم : 3682

نص االشهار
لالستاذ  توثيقي  عقد  بمقت�سى   

بتاريخ  بفاس  املوثق  بنسوسة  محمد 

بتاريخ واملسجل  أكتوبر  222،   4 

بتاريخ  واملسجل  أكتوبر  222،   7   

7 أكتوبر  222.

البائع :

 CD34226  ... راهني  سليم   
الساكن فاس 2  زنقة امام الشافعي 

الشقة رقم 8 الدكارات.

املشت2ي :

 CD222268 علمي  حراقي  علي 

توحيد  تجزئة   32 بفاس  الساكن 

السكن الشقة 3 الدكارات.
بيع أصل تجاري لالصل التجاري 

رقم 82232.

غيثة  قسارية  فاس   : ب  الكائن 
زنقة احمد لوكيلي رقم 2 .

بثمن قدره : 42.222  سرهم.

أأل  ساخل  التعرضات  وتقبل 

الثانية  النشرة  تاريخ  من  يوما    5

بالجريدة الرسمية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

السيدة لطيفة التازي

77 مكرر

املحكمة  التجارية بطنجة
مكتب التصفية والتسوية القضائية 

HMZ CAR

إشعار
شركة HMZ CAR في شخص ممثلها 

القانوني 
RC :82837

بتاريخ  الصاسر  الحكم  بمقت�سى 

عدس  امللف  في  نوفم22 222     
الحكم  رقم   2021/8301/31

التجارية  قضت املحكمة   2021/42

بطنجة.

بفتح مسطرة التسوية القضائية 

في   H.M.Z CAR شركة  مواأهة  في 

قضائيا  القانوني  ممثلها  شخص 

لوسي  عالل  زنقة  اإلأتماعي  مقرها 
رقم 7 طنجة.

تحديد تاريخ التوقف عن الدفع 

في    ماي 2222.
الزنطاري  محمد  السيد  تعيين 

قاضيا منتدبا والسيد محمد سعيد 

الحسن  والسيد  له  نائبا  الجاجي 

مسكين سنديكا.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 
املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ  ضمن قائمة موقعة تتضمن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك ساخل 
هذا  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أأل 
طبقا  الرسمية  بالجريدة  اإلشعار 

للمواس 584.
عن رئيس كتابة الضبط

19

املحكمة  التجارية بطنجة
مكتب التصفية والتسوية القضائية 

ريجين�سي ريال استايت
إشعار بقفل مسطرة التسوية 
القضائية في مواأهة شركة 

ريجين�سي ريال استايت ش.م.م 
RC : 32113

بتاريخ  الصاسر  الحكم  بمقت�سى 
عدس  امللف  في  نوفم22 222     
الحكم  رقم   2021/8319/36
التجارية  قضت املحكمة   2021/40

بطنجة.
مسطرة  بقفل    : املوضوع  في 
التسوية القضائية املفتوحة لفائدة 
مع ريجين�سي ريال استايت    شركة  

 ما يت2تب عل7 ذلك قانونا.
عن رئيس كتابة الضبط

20

املحكمة  التجارية بطنجة
مكتب التصفية والتسوية القضائية

إشعار بقفل مسطرة التسوية 
القضائية في مواأهة شركة سيتي2 

بروموبليي ش م م
RC : 9271

بتاريخ  الصاسر  الحكم  بمقت�سى 
عدس  امللف  في  نوفم22  222،     
الحكم  رقم   2021/8319/39
التجارية  قضت املحكمة   2021/41

بطنجة :
مسطرة  بقفل   : املوضوع  في 
التسوية القضائية املفتوحة لفائدة 
شركة سيتي2 بروموبليي مع ما يت2تب 

عل7 ذلك قانونا.
عن رئيس كتابة الضبط

 21

املحكمة التجارية بطنجة

مكتب التصفية والتسوية القضائية

اشعار

شركة أنان بوسكورة في شخص 
ممثلها القانوني 

السجل التجاري رقم : 6924
بتاريخ  الصاسر  الحكم  بمقت�سى   

رقم  امللف  في  نون22  222   25

 2021/43 رقم   ،2021/8301/35

التجارية  املحكمة  قضت  الحكم 

بطنجة : 

بفتح مسطرة التسوية القضائية 

بوسكورة  أنان  شركة  مواأهة  في 

ش.ذ.م.م في شخص ممثلها القانوني 

مهاتما   : االأتماعي  مقرها  قضائيا 

الثاني  الطابق  ايمان  اقامة  غاندي 

رقم 24 طنجة.

بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع 

منذ تاريخ 25 ماي 2222.

سعيد  محمد  السيد  بتعيين 

حجاجي قاضيا منتدبا والسيد محمد 

الحسن  والسيد  له  نائبا  الزنطاري 

مسكين سنديكا وعليه فاملطلوب من 

الدائنين التصريح بديونهم للسنديك 

تتضمن  قائمة موقعة  املعين ضمن 

املبالغ املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك 

من تاريخ  ساخل األ شهرين ابتداء 

هذا االشعار بالجريدة الرسمية طبقا 

للمواس 584.
عن رئيس كتابة الضبط

24

املحكمة التجارية بطنجة

مكتب التصفية والتسوية القضائية

اشعار

 AMANEO شركة امانيو ش.ذ.م.م

SARL في شخص ممثلها القانوني  

السجل التجاري رقم :87297

بتاريخ  الصاسر  الحكم  بمقت�سى   

رقم  امللف  في  نون22  222   25

الحكم  رقم   ،2021/8301/33

2021/44، قضت املحكمة التجارية 

بطنجة : 
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بفتح مسطرة التسوية القضائية 

ش.ذ.م.م  امانيو  شركة  مواأهة  في 

AMANEO SARL في شخص ممثلها 

االأتماعي  مقرها  قضائيا  القانوني 

رقم  بعلبك  زنقة  الشمال  بناية    :

واملسجل  العوامة  املجد  تجزئة   26

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 

طنجة تحت رقم 87297.

بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع 

منذ تاريخ 5 يوليو 2222.

الزنطاري  محمد  السيد  بتعيين 

قاضيا منتدبا والسيد محمد سعيد 

الحجاجي نائبا له والسيد اسماعيل 

الكرطي سنديكا وعليه فاملطلوب من 

الدائنين التصريح بديونهم للسنديك 

تتضمن  قائمة موقعة  املعين ضمن 

املبالغ املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك 

من تاريخ  ساخل األ شهرين ابتداء 

هذا االشعار بالجريدة الرسمية طبقا 

للمواس 584.
عن رئيس كتابة الضبط

25

املحكمة  التجارية بطنجة

ملف تفويت أصل تجاري عن طريق البيع

ملف عدس : 2021/99

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 

في  مؤرخ  مؤثق  عقد  بمقت�سى  أنه 

نور  السيد  باع  8 سبتم22  222، 

لبطاقة  الحامل  الشايب  الدين 

 K6765  عدس الوطنية  التعريف 

والساكن بحي القصيبي زنقة أ رقم 2  

التجاري  بالسجل  واملسجل  طنجة 

مجموع   ،89644 رقم  تحت  بطنجة 

امصل التجاري الكائن بطنجة شارع 

 23 رقم  عشت2  قيسارية  املكسيك 

هللا  عبد  السيد  لفائدة   28 املحل 

التعريف  لبطاقة  الحامل  أكدي 

وحدست   ،LC    64 الوطنية عدس 

قيمة االصل التجاري موضوع البيع 

  .222.222 قدره  اأما ي  مبلغ  في 

سرهم.

التعرضات  أميع  فإن  وعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة 

من  ابتداء  يوما    5 أأل  ساخل 

 84  تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 

وما يليه من مدونة التجارة.

النشرة امو 7

عن رئيس كتابة الضبط

22 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق البيع

ملف رقم : 98/ 222

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 

في مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   أنه 

وبمقت�سى ملحقين  سبتم22  222   2

تصحيحيين موثقين للعقد السالف 

في التوا ي  عل7  املؤرخين   الذكر 

أكتوبر  و25  سبتم22  222   27

 222، تم بيع امصل التجاري الكائن 

بطنجة زنقة محمد بن عبد هللا رقم 
74 من طرف السيدة ابتسام بنجلون 

بطنجة  التجاري  بالسجل  املسجلة 

املرحوم  وورثة   67544 رقم  تحت 

حياته  قيد  املسجل  اقصبي  محمد 

تحت  بطنجة  التجاري  السجل  في 
كنزة  السيدة   : وهم   57892 رقم 

والسيدة ابتسام   K5 4648 اقصبي 

عن  أصالة   Z 52225 بنجلون 

نفسها ونيابة عن ابنتها هبة اقصبي 

موثقة  وكالة  بمقت�سى   K56765 

ونيابة  مارس  222   29 في  مؤرخة 

اقصبي  سعاء  القاصرين  ابنيها  عن 

شركة  لفائدة  اقصبي،  ويوسف 

املسجلة   ARIS DESIGN SARLAU

بالسجل التجاري بطنجة تحت رقم 

7 84   في شخص ممثلها القانوني 

السيد الطيب افيالل الحامل لبطاقة 

 K32 859 رقم  الوطنية  التعريف 
التجاري  امصل  قيمة  وحدست 

في مبلغ إأما ي قدره  البيع  موضوع 

222.222.  سرهم.

التعرضات  أميع  فإن  وعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة 

من  ابتداء  يوما    5 أأل  ساخل 

84  تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 

وما يليه من مدونة التجارة.

النشرة امو 7
عن رئيس كتابة الضبط

خديجة أقشور

23 مكرر

املحكمة  التجاري بطنجة

ملف عدس :  22/222 

 PHARMACIE KASBAH DE

TANGER

SARL AU

ملف تقديم    أصل تجاري كحصة 
في شركة في طور التأسيس

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط باملحكمة التجارية بطنجة، 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه 

السيدة  قدمت  نوفم22  222،   8

لبطاقة  الحاملة  الصقلي  السعدية 

 K369473 رقم  الوطنية  التعريف 

فيال  سطات  بزنقة  والساكنة 

طنجة  الكبي2  الجبل  السعدية 

بطنجة  التجاري  بالسجل  واملسجلة 
تحت عدس 4 492 ، امصل التجاري 

الكائن بطنجة رقم 67 زنقة القصبة 

كحصة في شركة في طور التأسيس 

 PHARMACIE KASBAH DE مسماة

.TANGER SARL AU

عل7 تقريرمراقب الحصص  وبناء 

تم  فقد  نوفم22 222   8 في  املؤرخ 

املذكورأعاله  التجاري  امصل  تقييم 

بقيمة 222.22.   .2 سرهم .

تقدم  التعرضات  فإن  وعليه 

بكتابة الضبط بهذه املحكمة ساخل 

أأل 5  يوما ابتداء من تاريخ النشر 

84 وما يليه من  الثاني طبقا للفصل 

مدونة التجارة.

النشرة امو 7
عن رئيس كتابة الضبط

18 مكرر

  املحكمة التجارية بطنجة
ملف رقم : 2021/96

ملف تفويت أصل تجاري
عن طريق البيع

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 

أنه بمقت�سى عقد موثق مؤرخ في 29 

الحسن  السيد  باع  أكتوبر  222، 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الجعدي 

بمقت�سى   ،L34764 رقم  الوطنية 

 22 بتاريخ  مدريد  في  مؤرخة  وكالة 

السيد  عن  نيابة  سبتم22  222، 

لبطاقة  الحامل  الجعدي  محمد 

 K245 64 رقم  الوطنية  التعريف 

بالسجل  واملسجل  باسبانيا  واملقيم 

 ،36272 التجاري بطنجة تحت رقم 

الكائن  التجاري  االصل  مجموع 

رقم  الثاني  الحسن  شارع  باصيلة 

الحوميدي  السيد عزيز  لفائدة   ،62

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
بوشعيب  والسيد   M451576 رقم 

التعريف  لبطاقة  الحامل  حريص 

وحدست   ،M369511 رقم  الوطنية 

قيمة االصل التجاري موضوع البيع 

في مبلغ اأما ي قدره 322.222 سرهم.

تقدم  التعرضات  فان  وعليه 

بكتابة الضبط بهذه املحكمة ساخل 

أأل 5  يوما ابتداء من تاريخ النشر 

84 وما يليه من  الثاني طبقا للفصل 

مدونة التجارة.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

السيدة خديجة أقشور

78 مكرر

  املحكمة التجارية بطنجة
ملف رقم : 2021/97

ملف تفويت نصف أصل تجاري
عن طريق التنازل

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 

في مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى   أنه 

السيد  تنازل  أكتوبر  222،   4  

لبطاقة الحامل  هشام  الصابري 



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222)الجريدة الرسمية   25154

 EE24894 رقم  الوطنية  التعريف   
والساكن بطنجة مجمع الضح7 فال 
  2 رقم   2 طابق    2 عمارة  فلوري 
بطنجة  التجاري  بالسجل  واملسجل 
أميع  عن   ،  8266 رقم  تحت 
التجاري  االصل  في   52% حصته 
2 زنقة  الكائن بطنجة بتجزئة كريمة 
لفائدة السيد   ، 8 غينيا بيساو رقم 
لبطاقة  الحامل  العمي2ي  محمد 
 ،K 42289 رقم  الوطنية  التعريف 
وحدست قيمة نصف االصل التجاري 
موضوع التنازل في مبلغ اأما ي قدره 

52.222 سرهم.
تقدم  التعرضات  فان  وعليه 
بكتابة الضبط بهذه املحكمة ساخل 
أأل 5  يوما ابتداء من تاريخ النشر 
84 وما يليه من  الثاني طبقا للفصل 

مدونة التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط
السيدة خديجة أقشور

79 مكرر

املحكمة  التجارية بمراكش
رقم امللف : 2021/178

حساب رقم : 5 39

بيع اصل تجاري
مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
شركة  باعت  نون22  222،   9 في 
 ،PHARMACIE AIT FASKA
املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 
حاليا  املسماة  وحيد،  شريك  ذات 
 ،  PHARMACIE BORJ TICHKA
الكائن  سرهم،   2.222.222 راسمالها 
بمراكش،  وقتها  االأتماعي  مقرها 
سوار الكركورايت فاسكا ايت اورير، 
 2 متجر  بمراكش،  حاليا  والكائن 
عمارة بتجزئة الشويطر 37 مسفيوية 

الحوز.
 ،FARAJ MED شركة  لفائدة 
شركة ذات املسؤولية املحدوسة ذات 
  2.222 راسمالها  وحيد،  شريك 
االأتماعي  مقرها  الكائن  سرهم، 
فاسكا  ايت  الكركور  سوار  بمراكش 

ايت اورير.

الكائن  التجاري  االصل  أميع 
فاسكا  ايت  الكركور  سوار  بمراكش 
تحت  لصيدلية  املعد  اورير،  ايت 
 ،PHARMACIE AIT FASKA اسم 
واملقيد بالسجل التجاري تحت رقم 
املاسية  عناصره  بجميع   ،  4269

واملعنوية.
  . 22.222 قدره  اأما ي  بثمن 

سرهم، تم االبراء منه في العقد.
اعاله  املذكور  البالغ  سائني  فعل7 
القسم  ا 7  بتعرضاتهم  يتقدموا  ان 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
بمراكش، ساخل األ يبتدئ من تاريخ 
اليوم   في  وينتهي  االول  االعالن  نشر 

5  من نشر االعالن الثاني.
النشرة امو 7

عن رئيس كتابة الضبط
االمضاء

26 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 72 / 222
حساب رقم : 3865

تلقاه  موثق  العقد  بمقت�سى 
امستاذ ر�سى بوملان موثق بمراكش، 
املسجل  أكتوبر  222،   22 بتاريخ 
سجل  أكتوبر  222،   27 بتاريخ 
2021-0088536- املداخيل 
 ،77489 باستخالص  أمر   ،  27 
 ،222 26 48  249 توصيل 
لويز  ماري  باتريسيا  السيدة  باعت 
جي سالينجرو، الحاملة لجواز السفر 
مسي2ة  بصفتها   ،EP635592 رقم 
شركة  بارنتس»  ال  «رياض  شركة 
واملسجلة  محدوسة،  مسؤولية  ذات 
تحت  بمراكش  التجاري  بالسجل 
لفائدة السيد رفائيل،   ،54955 رقم 
نيكوالس، أي2ار أور، الحامل لجواز 
بصفته   ، 5CI2258  رقم السفر 
شركة  «بارامارا»  شركة  في  مسي2 
واملسجلة  محدوسة،  مسؤولية  ذات 
بالسجل التجاري بمراكش تحت رقم 
التجاري  امصل  أميع   ،  9369
سرب عرصة   ، 93 الكائن بمراكش، 
واملقيد بالسجل باب سكالة،  أوزال، 

 54955 التجاري ملراكش تحت رقم   

من السجل التحليلي وتحت رقم 56  

من السجل الت2تيبي، بجميع عناصره 

قدره  بثمن  وذلك  واملعنوية،  املاسية 

422.522 سرهم.

أعاله  املذكور  البائع  سائني  فعل7 

قسم  إ 7  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش ساخل أأل يبتدئ من تاريخ 

اليوم  في  وينتهي  امول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة امو 7
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

27 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
تفويت أصل تجاري

ملف رقم : 73 / 222

حساب رقم : 3885

بمقت�سى عقد التوثيقي املؤرخ في 

بمراكش  واملسجل  نوفم22  222   8

باعت  نوفم22  222،    7 بتاريخ 

 RIAD OULAYA شركة رياض عليا 

محدوسة  مسؤولية  ذات  شركة 

  .222.222 رأسمالها  واحد  بشريك 
الزعري  سرب  مراكش  مقرها  سرهم 

6  لفائدة شركة «زيين  القنارية رقم 

مسؤولية  ذات  شركة  مناسأمنت» 
التجاري  بالسجل  مسجلة  محدوسة 

7227  ، أميع  بمراكش تحت رقم 

امصل التجاري الكائن بمراكش سرب 

املسجل   ، 6 رقم  القنارية  الزعري 

 ، 3369 السجل التجاري تحت رقم 

وذلك بمبلغ قدره 5.222 3 سرهم. 

فعل7 سائني البائعة املذكورة أعاله 

قسم  إ 7  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش ساخل أأل يبتدئ من تاريخ 

اليوم  في  وينتهي  امول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة امو 7
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

28 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

هبة أصل تجاري

ملف رقم : 74 / 222

حساب رقم : 3893

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

بمراكش  ومسجل   2222 يناير   22

رقم  تحت   2222 ف22اير  بتاريخ    

2626 ، هاب السيد زكرياء بلعوني، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

تجزئة  الساكن   EE725292 رقم 

عبد  موالي  االمي2  شارع  املحيطة 

بلعوني  السيد  لفائدة  مراكش  هللا، 

عبد اإلله، الحامل لبطاقة التعريف 

الوطنية رقم E667  8 أميع امصل 

الصياغين  بقسارية  الكائن  التجاري 

مراكش واملعد   ،4 رقم  أامع الفنا، 

مسجال  كان  والذي  الذهب  لتجارة 

بمراكش بجميع    29248 تحت رقم 

بمبلغ  واملعنوية  املاسية  عناصره 

422.222 سرهما. 

أعاله  املذكور  البائع  سائني  فعل7 

قسم  إ 7  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش ساخل أأل يبتدئ من تاريخ 

اليوم  في  وينتهي  امول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر )5 ( من نشر اإلعالن 

الثاني.

النشرة امو 7
عن رئيس كتابة الضبط

29 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

بيع أصل تجاري

ملف رقم : 75 / 222

حساب رقم : 3927

مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

ومسجل  أكتوبر  222    3 في 

أكتوبر  222   29 بتاريخ  بمراكش 

الرحمان،  عبد  ابوحيدة  السيد  باع 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

اوالس  سوار  الساكن   E427322 رقم 

شعوف، فيال رقم 938، واحة سيدي 

ابراهيم البور، مراكش لفائدة السيد
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لبطاقة  الحامل  حسن،  ابوحيدة   
 E322238 رقم  الوطنية  التعريف 
  8 الكائن  التجاري  امصل  أميع 
واملعد  مراكش  السطيلية،  قسارية 
تاأر سلع ألدية ذات أوسة عالية 
تحت  التجاري  بالسجل  واملسجل 
رقم 22258  بجميع عناصره املاسية 

واملعنوية بمبلغ 722.222 سرهما. 
أعاله  املذكور  البائع  سائني  فعل7 
قسم  إ 7  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
بمراكش ساخل أأل يبتدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينتهي  امول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر )5 ( من نشر اإلعالن 

الثاني.
النشرة امو 7

عن رئيس كتابة الضبط

30 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

بيع أصل تجاري
ملف رقم : 76 / 222
حساب رقم :   39

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
7  سبتم22  222 ومسجل بمراكش 
باع السيد  سبتم22  222  بتاريخ  2 
للبطاقة  الحامل  بنعفوان،  البشي2 
بشارع  والساكن   E63762 الوطنية 
مكرر،  رقم  2  الحسن،  موالي 
امصل  مراكش  الشتوي،  الحي 
نجوى  السيدة  لفائدة  التجاري 
الحاملة للبطاقة الوطنية  بنعفوان، 
التجاري  امصل  أميع   EE396928
الكائن بزنقة محمد البقا ي رقم 223، 
التجاري  بالسجل  واملسجل  مراكش 
عناصره  بجميع   42228 رقم  تحت 
املاسية واملعنوية بمبلغ 222.222 سرهم. 
أعاله  املذكور  البائع  سائني  فعل7 
قسم  إ 7  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
بمراكش ساخل أأل يبتدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينتهي  امول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر )5 ( من نشر اإلعالن 

الثاني.
النشرة امو 7

عن رئيس كتابة الضبط

31 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

بيع أصل تجاري

ملف رقم : 77 / 222

حساب رقم : 2 39

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

ومسجل  أغسطس  222   3 

سبتم22  222   6 بتاريخ  بمراكش 

الحاملة  باعت السيدة حنان الليثي، 

 TA57362 الوطنية  للبطاقة 

طابق  سانكي2ك  زنقة   22 والساكنة 
مراكش امصل التجاري   ،27 رقم   3

الزهراء  فاطمة  السيدة  لفائدة 

املنصوري، الحاملة للبطاقة الوطنية 
التجاري  امصل  أميع   E658326

الكائن بإقامة ال22كة شقة 2  الطابق 

مراكش  الفا�سي،  عالل  شارع   2

تحت  التجاري  بالسجل  واملسجل 

رقم 22562  بجميع عناصره املاسية 

واملعنوية بمبلغ 222.222 سرهم. 

أعاله  املذكور  البائع  سائني  فعل7 

قسم  إ 7  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش ساخل أأل يبتدئ من تاريخ 

اليوم  في  وينتهي  امول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر )5 ( من نشر اإلعالن 

الثاني.

النشرة امو 7
عن رئيس كتابة الضبط

32 مكرر

املحكمة  التجارية بمراكش

ملف رقم 66 

حساب رقم : 3837
بيع أصل تجاري

 بمقت�سى العقد العرفي املؤرخ في 

املسجل بمراكش  سبتم22  222   27

كناش  أكتوبر  222    2 بتاريخ 

83676 أمر باستخالص رقم 73299 

توصيل رقم  6 25.

باع :

بن  عمارة  الرحيم  عبد  السيد 

التعريف  لبطاقة  الحامل  هللا،  عبد 

.E267787 الوطنية رقم

 23 رقم  ماشو  بتجزئة   : سكناه 

مراكش.

محمد،  بن  بنبة  أواس  للسيد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
.EE455278 رقم

بالسبتيين سرب الجديد   : سكناه 
رقم 5 مراكش.

للمتجر  التجاري  االصل  أميع 

الكائن بقسارية اتفاق اس اوزال رقم 

املاسية  عناصره  بجميع  مراكش   9

املالبس  لبيع  املخصص  واملعنوية، 
التجاري  بالسجل  املقيد  الجاهزة 

تحت  بمراكش  التجارية  باملحكمة 
 722.222 قدره  بثمن   77526 رقم 

سرهم.

فعل7 سائني البائع املذكورة أعاله 

قسم  ا 7  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش ساخل أأل يبتدئ من تاريخ 

اليوم  في  وينتهي  االول  االعالن   نشر 

5  من نشر االعالن الثاني.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

80 مكرر

  املحكمة التجارية بمراكش

ملف رقم : 2021/167

حساب رقم : 3833

بيع أصل تجاري حصة في شركة
في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   

فاتح نوفم22  222 املسجل بمراكش 

قدمت   ، نوفم22  222   8 بتاريخ 

الحاملة  التاشفيني  مجيدة  السيدة 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.M240105
الزيتون  تجزئة   98  : الساكنة 

محاميد 9 مراكش.

 PHARMACIE OSCAR لشركة 

.MARRAKECH SARL AU

مراكش،  أوسكار  فرم�سي  شركة 

املحدوسة  املسؤولية  ذات  شركة 

بمسؤول وحيد.

 98 في  االأتماعي  مقرها  الكائن 

9 مراكش في  تجزئة الزيتون محاميد 

طور التأسيس.

للمتجر  التجاري  االصل  أميع 

الزيتون محاميد  تجزئة   98 الكائن  

9 مراكش واملعد كصيدلية واملسجل 

بجميع   79294 التجاري  بالسجل 

عناصره املاسية واملعنوية كحصة في 

الشركة قوم بمبلغ 822.222 سرهم.

 فعل7 سائني البائع املذكورة أعاله 

قسم  ا 7  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش ساخل أأل يبتدئ من تاريخ 

اليوم في  وينتهي  االول  االعالن   نشر 

 5  من نشر االعالن الثاني.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

81 مكرر

  املحكمة التجارية بمراكش

ملف رقم : 2021/168

حساب رقم : 3838

تقديم  أصل تجاري حصة في شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بمراكش  ومسجل  يونيو  222   32

قدم السيد  يوليو  222،   29 بتاريخ 

الحامل  اللطيف  عبد  العدلوني 

رقم  الوطنية  التعريف  للبطاقة 

قرطبة  بزنقة  والساكن   E75828
الشما ي  النخيل   2 مجاط   29 رقم 

لفائدة  التجاري  االصل  مراكش 

الشركة «صيدلية االمل كش» أميع 

 32 االصل التجاري الكائن مقرها ب 

سيدي بولعباس عرصة الغزا ي املدينة 

واملسجل  لصيدلية  واملعد  مراكش، 

 352 6 بالسجل التجاري تحت رقم 

واملعنوية  املاسية  عناصره  بجميع 

  .929.722 كحصة في شركة بمبلغ 

سرهم.

فعل7 سائني البائع املذكور أعاله أن 

يتقدموا بتعرضاتهم ا 7 قسم السجل 

التجاري باملحكمة التجارية بمراكش 

نشر  تاريخ  من  يبتدئ  أأل  ساخل 

االعالن االول وينتهي في اليوم 5  من 

نشر االعالن الثاني.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

82 مكرر
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املحكمة  التجارية بمراكش
ملف عدس 2021/169

حساب رقم 3854

بيع أصل تجاري 
بتاريخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

مسجل  أغسطس  222،   32

تحت  أغسطس  222    8 بمراكش 

املداخيل  سجل  التالية  املراأع 

أمر   ،222 2269498  27 

وصل   ،62826 باالستخالص 

249   32 2 222، باعت السيدة 

للبطاقة  الحاملة  منهوش  سليمة 

 ،Y189823 رقم  للتعريف  الوطنية 

لفائدة  النخيل  بمراكش  الساكنة 

ذات   ،MAESTRO KECH شركة 

السيد  يمثلها  محدوسة  مسؤولية 

للبطاقة  بوكطايةالحامل  هشام 

.A79546  الوطنيةللتعريف رقم

الذي  التجاري  امصل  أميع 

بمراكش،  الكائن  سناك  فيه  يزاول 

كليز شارع محمد الخامس رقم 9  ، 

للمحكمة  التجاري  بالسجل  واملقيد 

تحت  واملسجل  بمراكش  التجارية 

عدس 4 78   بجميع عناصره املاسية 

واملعنوية، بمبلغ 222.222.  سرهم.

أعاله  املذكور  البائع  سائني  فعل7 

قسم  إ 7  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش ساخل أأل يبتدئ من تاريخ 

تنشر اإلعالن امول وينتهي في اليوم 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

83 مكرر

املحكمة  التجارية بمراكش

ملف عدس 2021/170

حساب رقم  386

بيع أصل تجاري 
في  مؤرخ  توتقي  عقد  بمقت�سى 

بمراكش  ومسجل  28 يونيو  222 

بتاريخ 28 يونيو  222 باعت الشركة 

ذات  شركة  الزرقاء  العيون  رياض 

بسجل املسجلة  محدوسة  مسؤولية 

تجاري بمراكش تحت رقم  6479   

الضريبي  التعريف  رقم  وذات 

27 98 5  مقرها االأتماعي الكائن 

بمراكش حي باب سكالة سرب الفران 
رياض العروس 7-6.

شركة  لوني  سار  الشركة  لفائدة 

بشريك  محدوسة  مسؤولية  ذات 
سرهم    2.222 راسمالها  وحيد، 

بمراكش التجاري  بسجل  املسجلة 

رقم  وذات     6785 رقم  تحت   

 52372486 الضريبي  التعريف 

بمراكش  الكائن  االأتماعي  مقرها 

مريم  إقامة  الساسس  محمد  شارع 

امول. الطابق   22 شقة   4 عمارة 
الثانوي  التجاري  االصل  أميع 

عمارة  لشركة رياض العيون الزرقاء 

سكالة  سار  املسمى  للضيافة  سار  عن 

والكائن بمراكش حي باب سكالة زنقة 

عرصة اوزال رقم 83 بجميع عناصره 

 3.222.222 بمبلغ  واملعنوية  املاسية 

سرهم.

أعاله  املذكور  البائع  سائني  فعل7 

قسم  إ 7  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش ساخل أأل يبتدئ من تاريخ 

اليوم  في  وينتهي  امول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

84 مكرر

املحكمة  التجارية بمراكش

ملف عدس 2021/171

حساب رقم 3863

بيع أصل تجاري 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بمراكش  ومسجل   22 7 9  يناير 

بتاريخ 4  أغسطس 984 .

هاب السيد م22ي رابع بن مبارك 

بن احمد الحامل البطاقة التعريف 

الوطنية رقم J43477، الساكن بزنقة 

السيد  لفائدة  انزكان   9 رقم  سال 

لبطاقة  الحامل  رابح  نجيب  محمد 

.JB82539 التعريف رقم

الكائن  التجاري  امصل  أميع 
انزكان  مسكينة  زنقة   96 برقم 
سابقا، وحاليا بالعنوان التا ي بشارع 
انزكان   235 رقم  اللله  عبد  موالي 
واملعد محل خاص باصالح السيارات 
تحت  التجاري  بالسجل  واملسجل 
بجميع عناصره املاسية   27 96 عدس 

واملعنوية بمبلغ 22.222  سرهم.
فعل7 سائني الواهب املذكور أعاله 
قسم  إ 7  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجارية باملحكمة  التجاري  السجل 
يبتدئ  أأل  ساخل  بمراكش   
امول  اإلعالن  نشر  بتاريخ 
عشر  الخامس  اليوم  في  وينتهي 
الثاني. اإلعالن  نشر  من   ) 5(

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

85 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
ملف صعوبة املقاولة رقم : 

22 6/832 / 2
ملف التسوية القضائية رقم : 

22 7/8322/2
ملف رقم 54 /9 83/ 222
إشعار باستبدال السنديك

أن  العموم  علم  في  ليكن 
أصدرت  بوأدة  التجارية  املحكمة 
حكما  نوفم22  222    7 بتاريخ 
رقم  ملف   2021/191 رقم  تحت 
بتعيين  ق�سى   2021/8319/154
في  سنديكا  غزال  محمد  السيد 
رقم  القضائية  التسوية  ملف 
مواأهة  في  املفتوح   2017/8302/2
 «SOBABETAIL شركة صونابيطاي»

بدال من السيد عبد الرحيم اعراف.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

41

املحكمة التجارية بوأدة
مستخرج عقد بيع أصل تجاري
ملف البيع رقم 26 / 222

حساب رقم : 2285
مصحح  عرفي  عقد  بمقت�سى 
22 2 يونيو   26 بتاريخ  اإلمضاء 

 ،22 2 يوليو    5  مسجل بوأدة في 

الساكن  ال22كة،  محمد  السيد  باع 

بوأدة، ساحة القصبة، رقم 39.

للسيد الحفيظ العلوي، الساكن 

زنقة الوروار،  بوأدة، حي السعاسة، 

رقم 8.

أميع امصل التجاري املخصص 

للتجارة، الكائن بـ 3 زنقة سيدي عقبة 

وأدة، الغي2 مقيد بالسجل التجاري، 

بثمن إأما ي قدره 42.222 سرهم.

املحكمة  أمام  التعرضات  تقبل 

التجارية بوأدة ساخل أأل أقصاه 

املوالية  يوما   ) 5( عشر  خمسة 

 84 للماسة  تطبيقا   - الثانية  للنشرة 

من مدونة التجارة.

النشرة امو 7
رئيس مصلحة كتابة الضبط

39 مكرر

املحكمة التجارية بوأدة

مستخرج عقد شراء

ملف رقم : 28 / 222

حساب رقم : 2323

العدالن  تلقاه  عقد  بمقت�سى 

محكمة  نفوذ  بدائرة  املعينان 

بوسالل  رشيد  بوأدة  االستئناف 

يوليو   8 بتاريخ  بركو�سي  وهيشم 

بتاريخ بوأدة  مسجل   ،222  

إصالحي  وملحق  يوليو  222،    2

محرر من طرف نفس العدلين بتاريخ 

بوأدة  مسجل  نوفم22  222،   23

بتاريخه، اشت2ى السيدان :

أحمد عباوي : الساكن بفرنسا.

الشريف عباوي : الساكن بفرنسا.

من الساسة :

نجاة بلحضري : الساكنة بفرنسا.

بحي  الساكن   : بلحضري  البكاي 

امبارك  شارع  تازة  طريق  الوحدة 

عن  أصالة  وأدة،  رقم     لهبيل 

نفسه ونيابة عن :

النبي  عبد  بلحضري،  فاتحة 

وحبيبة  بلحضري  فاطنة  بلحضري، 
مناصفة بينهما بالتساوي بلحضري، 
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التجاري،  امصل  أميع  الشياع  في   

مقهى،  استغالل  حق  عن  عبارة 

الزرقطوني  شارع  بزاوية  الكائنة 

الغي2  وشارع مالك بن مرحل رقم  ، 

بثمن قدره  مقيد بالسجل التجاري، 

222.222.  سرهم.

املحكمة  أمام  التعرضات  تقبل 

التجارية بوأدة ساخل أأل أقصاه 

املوالية  يوما   ) 5( عشر  خمسة 

 84 للماسة  تطبيقا   - الثانية  للنشرة 

من مدونة التجارة.

النشرة امو 7
رئيس مصلحة كتابة الضبط

40 مكرر

املحكمة  التجارية بوجدة
عدس : 2021/105

حساب عدس : 2269

عقد بيع أصل تجاري
حرره  رسمي  عقد  بمقت�سى 

املوثق  بوزمظة،  محمد  امستاذ 

 ،2222 5  و7  يوليو  بوأدة بتاريخ 

يوليو    7 بتاريخ  بوأدة  مسجل 

مصطفى  ألطي  السيد  باع   ،2222

تجزئة  عواأة  بطريق  الساكن 

ميموني زنقة م 4 رقم 5  وأدة.
الغني  عبد  عي�سى   : للسيدين 
الساكن بظهر املحلة تجزئة لبياييض 

رقم 269 وأدة.
بظهر  الساكن  عكاشة  عي�سى 
رقم  27  لبياييض  تجزئة  املحلة 

وأدة.
امصل  أميع  بينهما  مناصفة 
االفرشة  لبيع  املخصص  التجاري 
زنقة   4 بوأدة  الكائن  بالتقسيط 
بالسجل  مقيد  الغي2  سندان،  احمد 
التجاري بثمن قدره مائتي الف سرهم 

222.222 سرهم.
املحكمة  أمام  التعرضات  تقبل 
التجارية بوأدة ساخل أأل أقصاه 
للنشرة  املوالية  يوما  عشر  خمسة 
الثانية - تطبيقا للماسة 84 من مدونة 

التجارة.

النشرة الثانية
88 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
ملف رقم 57- 222

حساب خصو�سي : 2729
تفويت أصل تجاري

املؤرخ  التوثيقي  العقد  بموأب 

السيدة  باعت  أكتوبر  222،   7 في 

الوطنية  بطاقتها  الدويكي  ندى 
أميع امصل التجاري   ،UY800489

 H 2 قطعة   5 رقم  ب  الكائن 

واملسمى  أكاسير،  ميموزا  تجزئة 

واملسجل   PHARMACIE SONABA

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 

لفائدة  رقم36568  تحت  بأكاسير 

بثمن   SONABA PHARM شركة 

إأما ي قدره 622.222.  سرهم.

وبذلك فإن رئيسة مصلحة كتابة 

أن  مصلحة  ذي  لكل  تعلن  الضبط 

ضبط  بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكاسير ساخل أأل 

املوالية   ) 5( يوما  عشرة  الخمسة 

 84  ،83 للنشرة الثانية طبقا للمواس 

و24  من مدونة التجارة.

النشرة امو 7
تحت أميع التحفظات

رئيس مصلحة كتابة الضبط

38 مكرر

املحكمة االبتدائية بوزان
كتابة  مصحلة  رئيس  يعلن 

عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه  الضبط 

تم تحويل  ماي  222   22 مؤرخة في 

الشخص الذاتي أواس عزوز الحامل 

واملسجل   GM57366 رقم  للبطاقة 

 2824 رقم  تحت  التجاري  بالسجل 

 STE إ 7 شخص اعتباري تحت اسم 

 AZZOUZ JAOUAD SARL AU

ب  الكائن  التأسيس  طور  في  شركة 

كلم 4 طريق شفشاون ولجة لعرو�سي 
التجاري  امصل  تقييم  قدتم  وزان 

واملعنوية  املاسية  العناصر  لجميع 

من أصول وخصوم للبيان املحاسبي 

 52.222 بقيمة  شركة  كحصص 

سرهم.

لذلك فإن أميع التعرضات يجب 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  أن توضع 

االبتدائية بوزان ساخل أأل 5  يوما 

من تاريخ صدور النشرة الثانية.

النشرة امو 7
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

17 مكرر

املحكمة االبتدائية باملحمدية
ملف بيع : 29/ 222

حساب خصو�سي : 9524

تفويت صيدلية
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

أنه  باملحمدية  االبتدائية  باملحكمة 

بتاريخ  أبرم  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ  وسجل  أغسطس  222    3

بالدار البيضاء  أغسطس  222   23

املوأوسة  الصيدلية  تفويت  تم 

ج  الشمال  رياض  تجزئة  باملحمدية 

بني يخلف تحمل اسم    6 رقم    2

«صيدلية الكوثر» واملسجلة بالسجل 

االبتدائية  باملحكمة  التجاري 

من   ، 7752 رقم  تحت  باملحمدية 

بطاقتها  تاهي  كوثر  السيدة  طرف 

القاطنة   ،BH444672 الوطنية رقم 

 4 زنقة   3 أميلة  البيضاء  بالدار 

 STE PHARMED لفائدة   ،39 رقم 

  3 االأتماعي  مقرها   SARL AU

املب  إقامة  املجاطي  احمد  زنقة 

8 املعاريف الدار  الطابق امول شقة 

السيدة  القانونية  ممثلتها  البيضاء 

صغي2ي فتيحة بطاقتها الوطنية رقم 

BH558324 القاطنة بالدار البيضاء 
مسجد   7 رقم   52 زنقة   4 الشطر 

قدره  إأما ي  بثمن  وذلك  إخالص، 

622.222 سرهم.

التعرضات  أميع  فإن  وعليه 

يجب أن تقدم إ 7 كتابة ضبط هذه 

من  يوما    5 أأل  ساخل  املحكمة 

تاريخ النشرة الثانية.

النشرة امو 7
عن رئيس مصحلة كتابة الضبط

34 مكرر

املحكمة االبتدائية باملحمدية

ملف بيع : 28/ 222

حساب خصو�سي : 9428

بيع أصل تجاري لصيدلية ابن سينا
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

أنه  باملحمدية  االبتدائية  باملحكمة 
نور  لألستاذ  توثيقي  عقد  بموأب 

الدين سيطرو موثق بالدار البيضاء 

بتاريخ 8 نوفم22  222 باعت السيدة 

باملحمدية  الساكنة  سنة  صباح 

 32 شقة  املحمدية   حدائق  تجزئة 

والحاملة لبطاقة التعريف  ط5   6 ع 

أميع   ،QA 22455 رقم  الوطنية 

التجاري لصيدلية ابن سينا  امصل 

باملحمدية  التجاري  بالسجل  املقيد 

تحت رقم 2796، واملتواأد بالعنوان 

الكريم  عبد  شارع   636  : التا ي 

قدره  إأما ي  بثمن  وذلك  الخطابي 

2.422.222 سرهم.

التعرضات  أميع  فإن  وعليه 

يجب أن تقدم إ 7 كتابة ضبط هذه 

من  يوما    5 أأل  ساخل  املحكمة 

تاريخ النشرة الثانية.

النشرة امو 7
عن رئيس مصحلة كتابة الضبط

35 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
بيع أصل تجاري

ملف رقم 23/ 222

حساب رقم 4233 

بمقت�سى عقد عرفي توثيقي بتاريخ 

باع السيد املصطفى  يوليو  222   8

رقم  ب.ت.و  ل  الحامل  الورسي 

للسيدة حنان السباعي   GM76566

 X253185 رقم  ب.ت.و  ل  الحاملة 

واملسجل تحت رقم 47664 باملحكمة 

والكائن  بالخميسات،  االبتدائية 

بزنقة فلسطين رقم  2  الخميسات 

الخياطة  أأل  من  واملستغل 

الخاصة  واآلالت  ومستلزماتها 

املاسية  عناصره  بجميع  بالخياطة، 

  2.222 بثمن  واملقدر  واملعنوية 

سرهم.
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لذلك فإن أميع التعرضات يجب 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  أن توضع 

أأل  ساخل  بالخميسات  االبتدائية 

صدور  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة 

النشرة الثانية.

النشرة امو 7
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

42 مكرر

املحكمة االبتدائية بصفرو
قسم السجل التجاري

إشهار بيع أصل تجاري

ملف رقم : 23/ 222

حساب رقم : 9344

تلقته  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

بصفرو  املوثق  فار�سي،  ذة.نعيمة 

بتاريخ 2  و   سبتم22  222 مسجل 

بصفرو في 4  سبتم22  222.

بموأبه باع السيدان :

عاسل منان، بطاقته CB2464 3 ؛

.CB 74923 كمال منان، بطاقته

زنقة  الخندق،  حي  سكناهما 

مطماطة رقم 2 البهاليل، صفرو.

بطاقته  فتحي  سعيد  للسيد 

ينوب عنه عبد الرحمان   C827222

C56279 برسم وكالة  فتحي، بطاقته 

عدلية.

هو  الذي  التجاري  امصل  كافة 

عبارة عن مقهى الكائنة حي أغرسيس 

البهاليل واملسجلة بالسجل التجاري 

برسم  و4378   5734 تحت العدسين 

إأما ي  بثمن  قائمة  فعلية  شراكة 

الشروط  حسب  سرهم،    22.222

املنصوص عليها بعقد البيع.

بكتابة  التعرضات  تقبل  بحيث 

الضبط باملحكمة االبتدائية بصفرو 

5  يوما ابتداء  ساخل أأل ال يتعدى 

من تاريخ النشرة الثانية طبقا للفصل 

84 من القانون التجاري وما يليه.

النشرة امو 7

43 مكرر

املحكمة االبتدائية بأزيالل
إعالن تفويت أصل تجاري

ملف رقم : 2 / 222

حساب رقم : 3959

بمقت�سى عقد موثق ومؤرخ بتاريخ 

السيدة  فوتت  أكتوبر  222    7

لبطاقة  الحاملة  محجوبة،  املومن 

 I36368  رقم الوطنية  التعريف 

واويزغت  ساوس  ايت  بدوار  الساكنة 

 PHARMACIE بأزيالل، لفائدة شركة

OUAOUIZEGHT في طور اإلنشاء.

الكائن  التجاري  امصل  أميع 

بواويزغت،  الثاني  الحسن  بشارع 

صيدلية  عن  عبارة  هو  والذي 

واملسجل بالسجل التجاري تحت رقم 

بأزيالل  االبتدائية  باملحكمة   2696

واملعنوية،  املاسية  عناصره  بجميع 

واملقدر قيمته في 45.322 .  سرهم.

يتقدموا  أن  الدائنين  فعل7 

بتعرضاتهم إ 7 قسم السجل التجاري 

ساخل  بأزيالل  االبتدائية  باملحكمة 

اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يبتدئ  أأل 

امول وينتهي في اليوم الخامس عشر 

)5 ( من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة امو 7

44 مكرر

املحكمة االبتدائية بإنزكان
إعالن عن إشهار بيع أصل تجاري

شعبة السجل التجاري

ملف رقم : 25/ 222

حساب رقم : 9 32

تجاري  أصل  بيع  عقد  بمقت�سى 

املنجز  سيسم22  222    9 ومؤرخ في 

أكاسير  بهيئة  املحامي  طرف  من 

بكتابة  واملوسع  مصطفى  ذ.موريد 

الضبط بتاريخ 24 نوفم22  222.

هلوي،  زهراء  السيدة  باعت 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

T 45222 للسيد ايمن بعيز، الحامل 

.J493439 لبطاقة التعريف الوطنية

املنصب  التجاري  امصل  مجموع 

بزنقة  الكائن  التجاري  املحل  عل7 

اشتوكة رقم 56 انزكان، عمالة انزكان 
ايت ملول، واملسجل بالسجل التجاري 

لدى املحكمة االبتدائية بإنزكان تحت 
رقم 98 45 بالسجل التحليلي بجميع 

عناصره املاسية واملعنوية بثمن إأما ي 

قدره 22.222  سرهم.

رئيس  السيد  يعلن  عليه  وبناء 

ذي  لكل  الضبط  كتابة  مصلحة 

مصلحة أن التعرضات عل7 التفويت 

هذه  ضبط  بكتابة  توسع  املذكور 

5  يوما  املحكمة ساخل أأل أقصاه 

للماسة  الثانية طبقا  للنشرة  املوالية 

84 من مدونة التجارة.

النشرة امو 7
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

45 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف إشهار هبة أصل تجاري

رقم :   / 222

حساب خصوص رقم : 673 2

بمقت�سى عقد موثق حرر بالقنيطرة 

إقوراشن  مو�سى  امستاذ  بمكتب 

بتاريخ 6  سبتم22  222 وهب :

 ABAZINE EL MEHDI, السيد 

 MAROCAIN CIN G335867

 54/4  : ب  الكائن  التجاري  امصل 

فاس،  باب  الخامس،  محمد  شارع 

تحت  كمقهى  واملستغل  القنيطرة 

بالسجل  واملقيد   MAGIPAIN اسم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 

والذي   52222 بالقنيطرة تحت رقم 

تم تقديره ب 22.222  سرهم.

لفائدة كل من :

 ABAZINE السيد 

 ABDERRAHMAN, MAROCAIN

CIN G 32334 ؛

 ABAZINE M’HANED, السيد 

MAROCAIN CIN G172362 ؛

 ABAZINE OMAR, السيد 

.MAROCAIN CIN G176912

بنسبة 1/3 لكل واحد منهم.

فعل7 سائني البائعة املذكورة أعاله 
أن يتقدموا بتعرضاتهم لدى املحكمة 
  5 االبتدائية بالقنيطرة ساخل أأل 
من تاريخ النشرة الثانية  يوما ابتداء 

طبقا للفصل 84 من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

4 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
تنازل عن نصف امصل التجاري

رقم : 2 / 222
حساب خصو�سي رقم : 668 2

بتاريخ  بمقت�سى عقد عرفي حرر 
5  سبتم22  222 تنازل :

 KHALID DAOUDI, السيد 
MAROCAIN CIN G271858 عن :

الكائن التجاري  امصل   نصف 
ب : زاوية صالح الدين وأبي زرع تحت 

اسم MYST CAFE املستغل كمقهى.
لدى  التجاري  بالسجل  واملقيد 
بالقنيطرة تحت  االبتدائية  املحكمة 
ب  تقديره  تم  والذي   56442 رقم 

322.222 سرهم.
لفائدة :

 DRISS EL ABDELLAOUI,
.MAROCAIN CIN GA18954

أعاله  املذكور  البائع  سائني  فعل7 
أن يتقدموا بتعرضهم لدى املحكمة 
أأل ساخل  بالقنيطرة   االبتدائية 
النشرة  تاريخ  من  ابتداء  يوما    5
من مدونة   84 الثانية طبقا للفصل 

التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
كوثر الشاوي

8 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
مصلحة السجل التجاري

إعالن بيع أصل تجاري
ملف رقم : 27/ 222
حساب رقم : 42669

محرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
شريف  سعاس  امستاذة  طرف  من 
بتاريخ بالرباط  موثقة  االسري�سي 
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أميع  بيع  تم  أكتوبر  222   29

لصيدلية  املكون  التجاري  امصل 

باملحكمة  التجاري  بالسجل  واملقيد 

 9946 رقم  تحت  بسال  االبتدائية 

 55 رقم  مقره شارع الحسن الثاني، 

القرية سال، من طرف ورثة املرحوم 

رشيد ح�سي الدين ينوب عنهم السيد 

  3 بقطاع  الساكن  ح�سي،  محمد 

حي  في2ونيكا،  زنقة   9 رقم  س  بلوك 

للبطاقة  الحامل  الرباط  الرياض، 

لفائدة   ،D29242 رقم  الوطنية 

.Pharmacie les jumelles شركة 

وعليه ستقبل التعرضات بمصلحة 

املحكمة  لدى  التجاري  السجل 

أقصاه  أأل  ساخل  بسال  االبتدائية 

تاريخ  من  يوما   ) 5( عشر  خمسة 

طبقا  وذلك   الثاني  اإلعالن  صدور 

للماسة 84 من مدونة التجارة.

النشرة الثانية

5 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
إعالن عن بيع أصل تجاري

ملف رقم : 7 / 222

حساب رقم : 22242

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ  ومسجل  أبريل  222   23 

باع السيد خالد بزو،  ماي  222   7

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

إ 7 السيدة فاطمة   M223391 رقم 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  حقيق، 

ينوب   M278460 رقم  الوطنية 

الحامل لبطاقة  عنها محمد حقيق، 

 M16381 رقم  الوطنية  التعريف 

املسجل  التجاري  امصل  مجموع 

  5872 بالسجل التجاري تحت رقم 

 AV ABDERRAHMANE ب  الكائن 

 DOUKKALI, LOT MOUILHA

.N°176, EL JADIDA

 EXPLOITANT املزاول فيه نشاط

حسب  وذلك   D’UN MILK BAR

الشروط والكيفية املذكورة في العقد.

تقبل  التعرضات  فإن  وعليه 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

من  يوما    5 أأل  ساخل  بالجديدة 

تاريخ النشرة الثانية.

النشرة امو 7
املشرف عل7 مصلحة السجل التجاري

97 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
بيع أصل تجاري

ملف رقم  26/222

حساب رقم 24828

في  مؤرخ  عد ي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ  ومسجل   2222 أكتوبر    3

عبد  السيد  باع   2222 نوفم22    2

لبطاقة  الحامل  املزسهر  السالم 

التعريف الوطنية رقم B 33882 إ 7 

السيد صالح غيالن الحامل لبطاقة 

 W 46874 رقم  الوطنية  التعريف 

مجموع امصل التجاري املسجل تحت 

 N°2 PLACE : رقم 35225 الكائن ب

 ABUCHOUAIB DOUKKALI,

نشاط  فيه  املزاول   .EL JADIDA

.«RESTAURATEUR PRIX FIXE»

والكيفية  الشروط  وذلك حسب 

املذكورة في العقد.

تقبل  التعرضات  فإن  وعليه 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

من  يوما    5 أأل  ساخل  بالجديدة 

تاريخ النشرة الثانية.

النشرة الثانية
املشرف عل7 مصلحة السجل التجاري

6 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة
تقديم أصل تجاري حصة في شركة

ملف التقديم رقم 8/ 222

حساب رقم 2629 

نحن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

بخريبكة،  االبتدائية  باملحكمة 

 83 الفصل  للمتقضيات  تطبيقا 
القانون  التجارة،  مدونة  من  و24  

رقم 5.95  نعلن ما يلي :

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
عل7  مصاسق  يونيو  222،   2 
طرف  من  أطرافه  توقيع  صحة 
يونيو  السلطات املختصة بتاريخ  2 
عربان  صالح  السيد  قدم   ،222 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
التجارية  امصول   ،Q 7 639 رقم 
بلوك   442 برقم   - الكائنة بخريبكة 
رقم   -   4 تجزئة  نون22    6 شارع  ل 
تجزئة  الخامس  محمد  شارع    
الفرسوس  مركب   48 رقم   - وحيدي 
48 مركب الفرسوس،  2 عمارة  - رقم 
مشواة ومطعم  مخصصين للجزارة، 
تحت  التجاري  بالسجل  مسجل 
هذا  تقويم  تم  حيث     424 رقم 
 322.222 مبلغ  في  التجاري  امصل 
سرهم حسب تقرير مراقب الحصص 
كرم»  «ال22كة  شركة  لفائدة  وذلك 
 ش.ذ.م.م بشريك وحيد مسجلة تحت 

رقم 7363.
تسجل  التعرضات  فإن  وعليه 
املحكمة  بهذه  الضبط  بمكتب 
بخريبكة  التجاري(  السجل  )مكتب 
ساخل أأل أقصاه خمسة عشر )5 ) 

يوما بعد النشر الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة السجل التجاري
اإلمضاء : خوخو رشيد

منتدب قضائي

7 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بني مالل
ملف عدس : 2021/27
حساب رقم : 2258 

إعالن عن بيع  أصل تجاري
عليه  مصاسق  عقد  بمقت�سى 
ومسجل  أكتوبر  222    2 بناريخ 
4 نوفم22  222 إن  ببني مالل بتاريخ 
السيدة مونى خوصار مغربية راشدة 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  حاملة 
الحي  الساكنة   I529222 رقم 
بني  ر22  الرأاء  أبو  تجزئة  اإلساري 
مالل مسجل بالسجل التجاري بهذه 
املحكمة تحت عدس 25542 قد باعت 
أميع امصل التجاري والكائن زنقة 
واملستعمل مالل  بني    55 الرقم   2

 TENANT BUREAU POUR كمحل 
 LE RECOUVREMENT DE
لفائدة شركة بصريات   CREANCES
مرحبا في طور التأسيس الكائن مقرها 
زنقة2 الرقم 5   بني مالل وقد حدس 
 62.222.22 ثمن البيع في مبلغ قدره 

سرهم .
تقديم  امخي2ة  هذه  سائني  فعل7 
تعرضاتهم إ 7 مكتب السجل التجاري 
باملحكمة اإلبتدائية بني مالل ساخل 
املوالية  يوما    5 يتعدى  ال  أأل 

للنشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

67 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية ببني مالل
ملف عدس : 2021/26
حساب رقم : 2257 

إعالن عن بيع  أصل تجاري
عليه  مصاسق  عقد  بمقت�سى 
ومسجل  نوفم22  222    8 بناريخ 
ببني مالل بتاريخ 29 أكتوبر  222 إن 
السيد عبد الحكيم معتصم مغربي 
التعريف  لبطاقة  الحامل  راشد 
الساكن   I8 493 رقم  الوطنية 
عسفت السرحاني الفرح رقم 36 بني 
مالل مسجل بالسجل التجاري بهذه 
باع  قد   9356 عدس  تحت  املحكمة 
أميع امصل التجاري والكائن زنقة 
بني مالل واملستعمل   9 الكركور رقم 
كمحل بيع املواس الغذائية بالتقسيط 
لفائدة السيد عبدالجليل لخيال بن 
اعمرو مغربي راشد الحامل لبطاقة 
 I 67952 رقم  الوطنية  التعريف 
الساكن حي االطلس بلوك 3 ر 42 حي  
بني مالل وقد حدس ثمن البيع في مبلغ 

قدره 422.222.22 سرهم .
تقديم  امخي2ة  هذه  سائني  فعل7 
تعرضاتهم إ 7 مكتب السجل التجاري 
باملحكمة اإلبتدائية بني مالل ساخل 
املوالية  يوما    5 يتعدى  ال  أأل 

للنشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

68 مكرر
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املحكمة  اإلبتدائية ببني مالل
ملف عدس : 2021/25

حساب : 99 2 

تقديم أصل تجاري حصة في شركة
من  منجز  رسمي  تقرير  بمقت�سى 
طرف ذ هشام ايت بلحوسين خبي2 

الحسابات بمراكش.
شوكري  محمد  ورثة  قدم  فقد 
بومالك  السيدة  طرف  من  ممثلين 
التجاري  بالسجل  مسجلة  فاضمة 
مالل  بني  االبتدائية  باملحكمة 
امصل  أميع  و6 274  رقم  تحت 
عن  عبارة  هو  الذي  التجاري 
في  كحصة  السياقة  لتعليم  مدرسة 
 STE ECOLE YAN الشركة املدعوة 
تحت  التجاري  السجل  في  املسجلة 
ممثلها  شخص  في    2 35 عدس 
سرهم.   62.722 رأسمالها  القانوني 
اعاله  الحصة  مقدم  سائني  فعل7 
السجل  بمكتب  تعرضاتهم  وضع 
ببني  االبتدائية  باملحكمة  التجاري 
خمسة  يتجاوز  ال  أأل  ساخل  مالل 

عشر يوما املوالية للنشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

69 مكرر

املحكمة  االبتدائية بني مالل
ملف عدس : 2021/24

حساب : 83 2 

تقديم أصل تجاري حصة في شركة
منجز  رسمي  تقرير  بمقت�سى 
محمد  الحيسوبي  الخبي2  طرف  من 
بتاريخ البيضاء  بالدار   الببكري 

 5  أكتوبر  222.
فقد قدم السيد عبد هللا مستاوي 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
بالسجل  واملسجل    389639 رقم 
22482 أميع امصل  التجاري عدس  
التجاري الذي هو عبارة عن صيدلية 
بني  املار�سي  ساحة   84 برقم  الكائن 
املدعوة  الشركة  في  كحصة  مالل 
 STE PHARMACIE DU MARCHE
املسجلة في السجل    BENI MELLAL
في  عدس  2 2   تحت  التجاري 
رأسمالها  القانوني  ممثلها  شخص 
امصل  قوم  وقد  سرهم،    586222

سرهم.   622422 مبلغ  في  التجاري 

اعاله  الحصة  مقدم  سائني  فعل7 

السجل  بمكتب  تعرضاتهم  وضع 

ببني  االبتدائية  باملحكمة  التجاري 

خمسة  يتجاوز  ال  أأل  ساخل  مالل 

عشر يوما املوالية للنشرة الثانية.

النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

70 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية ببني مالل
ملف رقم : 2021/23

حساب رقم : 2274 

تقديم أصل تجاري حصة في 
طرف  من  رسمي  تقرير  بمقت�سي 

شاوي  ابراهيم  الحيسوبي  الخبي2 

بالدارالبيضاء.

قدم  يوليو  222،  فاتح  بتاريخ 

الحامل للبطاقة  السيد بوه امبارك، 

واملسجل   ،I242332 رقم  الوطنية 

بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية 

ببني مالل، تحت رقم 9298 ، أميع 

االصل التجاري الذي هو عبارة عن 

مخ2زة وحلويات، والكائن حي الشرف 

رقم 3 تجزئة خدير، بني مالل كحصة 

 PATISSERIE املدعوة  الشركة  في 

 SAFAE ET MAROUA SARL

القانوني،  ممثلها  شخص  في   ،AU

باملحكمة  التجاري  بالسجل  مقيدة 

رقم  تحت  مالل  ببني  االبتدائية 

سرهم    22.222 راسمالها   ،  67 

وقد قوم االصل التجاري املذكور في 

مبلغ 328.779,89 سرهم.

أعاله  الحصة  مقدم  سائني  فعل7 

السجل  بمكتب  تعرضاتهم  وضع 

ببني  االبتدائية  باملحكمة  التجاري 

5  يوما  مالل، ساخل أأل ال يتجاوز 

املوالية للنشرة الثانية.

النشرة الثانية
االمضاء رئيس مصلحة كتابة الضبط

71 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة الضبط

مكتب السجل التجاري

إن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

باملحكمة اإلبتدائية بتطوان تطبيقا 

مدونة  من   83 الفصل  ملقتضيات 

التجارة القانون 19-95.

يعلن أنه بمقت�سى العقد الرسمي 

هشام  امستاذ  طرف  من  واملحرر 

 22 بتاريخ  بتطوان  موثق  الخراز 

محمد  السيد  وهب  أكتوبر  222 

التعريف  لبطاقة  الحامل  بوعلي 

والساكن   L 6495 رقم  الوطنية 

رقم     تاشفين  بن  يوسف  بشارع 

امصل  أميع  تطوان،  رقم     3 ط 

الكائن  املنزلية  امثاث  لبيع  التجاري 

رقم    تاشفين  بن  يوسف  بشارع 

التجاري  بالسجل  واملسجل  تطوان، 

تحت  بتطوان  اإلبتدائية  باملحكمة 

عدس 4722.

وذلك لفائدة السيدة لبنى بوعلي 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

واس  شارع  الساكنة   L449279 رقم 

 8 رقم   2 ط  اليسر  إقامة  لوكس 

بتطوان.

الحاملة  بوعلي  سعاء  والسيدة 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

L62  63 الساكن بشارع يوسف بن 

تاشفين رقم    ط 3 رقم   تطوان.

الحاملة  بوعلي  منى  والسيدة 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

L62  64 الساكن بشارع يوسف بن 

تاشفين رقم    ط 3 رقم   تطوان.

بمصلحة  التعرضات  وستقبل 

السجل التجاري باملحكمة اإلبتدائية 

يوما من    5 بتطوان وذلك إ 7 غاية 

صدور اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية

89 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بأسفي
مكتب السجل التجاري

س/ت : 33926
حساب عدس :   226

إعالن عن بيع امصل التجاري
من  و84   83 للماستين  تطبيقا 
عقد  وبمقت�سى  التجارة،  مدونة 
امستاذة  طرف  من  محرر  توثيقي 
نزيه الشرفي املسجل بتاريخ 4 أكتوبر 

 222 باسفي.
هرباز  ناسير  محمد  السيد  باع 
زنقة    2 الرقم  باسفي  الساكن 
فلوالي  فال   5 ط  ش  مالرمي 
الدارالبيضاء صيدلية للسيد حسام 
الدين حياني الساكن باسفي الرقم 5 
زنقة الخزامي حي الفرسوس، مجموع 
عناصره  بجميع  التجاري  امصل 
املاسية واملعنوية الكائن سرب اهريلة 
كزولة  سبت  بلدية  رشد  ابن  زنقة 
التجاري  بالسجل  واملسجل  اسفي 
الشروط  حسب   33926 رقم  تحت 
بثمن  البيع  بعقد  عليها  املنصوص 

قدره 722.222 سرهم.
يتعرضوا  أن  البائع  لدائني  يجوز 
أأل  ساخل  البيع  ثمن  أساء  عل7 
أقصاه 5  يوما بعد النشر الثاني لهذا 
مضمونة  رسالة  بوساطة  اإلعالن 
بإيداع  أو  بالتوصل،  اإلشعار  مع 
بكتابة  وصل  مقابل  التعرض  هذا 
الضبط بهذه املحكمة ويجب أن يبين  
مبلغ  البطالن  طائلة  تحت  التعرض 
الدين وأسبابه واملوطن املختار ساخل 

سائرة املحكمة.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

90 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بايمنتانوت
ملف سجل تجاري عدس : 2 63

إعالن عن إشهار
 عقد تقديم أصل تجاري حصة

 في شركة
املصحح  العرفي  العقد  بمقت�سى 
أكتوبر  222    2 في  اإلمضاء 
أكتوبر  222   22 بتاريخ  واملسجل 
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قدم السيد ياسين حمراش الحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

BK277393 امصل التجاري اململوك 

اإلبتدائية  باملحكمة  واملسجل  له 

 2222 يناير   23 بتاريخ  بإيمنتانوت 

السجل  من   63 2 عدس  تحت 

 STE. شركة  في  كحصة  اإليضاحي 

 SKALA STATION SERVICE SARL

سرهم.  5.222.222.22 بقيمة   AU

أعاله  املذكور  البائع  سائني  فعل7 

قسم  إ 7  يتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

السجل التجاري باملحكمة اإلبتدائية 

من  يبتدئ  أأل  ساخل  بإيمنتانوت 

في  وينتهي  امول  اإلعالن  نشر  تاريخ 

اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني.

النشرة الثانية
عن  رئيس مصلحة كتابة الضبط

91 مكرر

املحكمة االبتدائية ببنسليمان
ملف البيع : 25/ 222

حساب : 99 5

إعالن عن إشهار عقد تنازل 

عن أصل تجاري

املكلف  القضائي  املنتدب  يشهد 

بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية 

بناء  أنه  أسفله  واملوقع  ببنسليمان 

طرف  من  املنجز  العد ي  العقد  عل7 

الورسي  توابي وعامر  بلعيد  العدالن 

باملحكمة  االشهاس  لتلقي  املنتصبان 

واملسجل  ببنسليمان  االبتدائية 

بموأبه  سيسم22  222،    8 بتاريخ 

تنازل السيد: محمد الواعي بن مبارك 

 T 26 56 رقم:  الوطنية  بطاقته 

سال  بلوك  مريم  اللة  حي  والساكن: 

صالح  للسيد:   ، بنسليمان    7 رقم 

سفي2 بن محمد بطاقته الوطنية رقم: 

النجمة  حي  والساكن:   TA278 3

أميع   ، بنسليمان   6 رقم  بلوك    

استغالل  «أميع  التجاري  امصل 

السياقة تعليم  مؤسسة  رخصة 

 «الكائن: حي السالم إقامة  4 شقة 6 

بنسليمان، واملعد «كمؤسسة لتعليم 

السياقة»، واملقيد بالسجل التجاري 

باملحكمة االبتدائية ببنسليمان تحت 

رقم تحليلي عدس : 8944 ، قوم مأل 

مصلحة التسجيل بثمن إأما ي قدره 

42222.22 سرهم.

وعليه تقبل التعرضات بابتدائية 

شعبة السجل التجاري   ، بنسليمان 

للنشرة  املوالية  5 يوما  أأل  ساخل 

الثانية.

النشرة امو 7

99 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية ببنسليمان
ملف البيع : 2021/4

حساب : 5294

إعالن عن إشهار
 عقد بيع أصل تجاري 

املكلف  القضائي  املنتدب  يشهد 

باملحكمة  التجاري  بالسجل 

اإلبتدائية ببنسليمان واملوقع أسفله:

التوثيقي  العقد  عل7  بناء  أنه 

املحمدي  ذ/خالد  طرف  من  املنجز 

املوثق ببوزنيقة واملسجل ببنسليمان 

بموأبه  نوفم22  222،   8 بتاريخ 

فوت السيد كريم بندعيجو ابن عالل 

 TK 2339   رقم الوطنية  بطاقته 

عثمان  حي  الداخلة  زنقة  والساكن 

ابن  بوغابة  حسن  للسيد  بوزنيقة، 

والساكن   T 23 42 بطاقته  محمد 

السالم  حي  سفلي  طابق   246 رقم 

التجاري  امصل  أميع  بوزنيقة، 

السالم  شارع  عثمان  حي  الكائن 

للجزارة  واملعد  بوزنيقة،   34 الرقم 

باملحكمة  التجاري  بالسجل  واملقيد 

رقم  تحت  ببنسليمان  اإلبتدائية 

تحليلي عدس 9332 بثمن إأما ي قدره 

82222.22  سرهم.

وعليه تقبل التعرضات بابتدائية 
التجاري  السجل  شعبة  بنسليمان، 
يوما املوالية للنشرة    5 ساخل أأل 

الثانية.
النشرة الثانية

95 مكرر

محكمة االستئناف  بفاس
ملخص الحكم أو القرار

ملف أنائي رقم  3/222 22/26
االسم العائلي : الشيبي.

االسم الشخ�سي : سفيان.
بنت  أمينة   : وأمه  أحمد   : ابن 

احمد.
 2223 أكتوبر    8 بتاريخ  املولوس 
بفاس، الساكن بالرقم 42 زنقة 5 حي 

طارق فاس.
سبتم22   27 بتاريخ  عليه  حكم 
الجنايات  غرفة  طرف  من   222 

لألحداث بفاس.
عرض   هتك  أناية   : أأل  من 

قاصر بالعنف.
ومعاقبته عن ذلك بسنة واحدة 
وتحميله  التنفيذ  موقوف  حبسا 

الصائر تضامنا سون إأبار.
46

محكمة االستئناف بفاس
ملخص الحكم أو القرار

ملف أنائي رقم 3/22 26/ 222
االسم العائلي : اعويدات.
االسم الشخ�سي : مروان.

بنت  عائشة   : وأمه  محمد   : ابن 
عبد الرحمان.

املولوس بتاريخ فاتح سبتم22 2225 
 4 الزنقة    9 الساكن بالرقم  بفاس، 

حي طارق فاس.
سبتم22   27 بتاريخ  عليه  حكم 
الجنايات  غرفة  طرف  من   222 

لألحداث بفاس.
عرض   هتك  أناية   : أأل  من 

قاصر بالعنف.
ومعاقبته عن ذلك بسنة واحدة 
وتحميله  التنفيذ  موقوف  حبسا 

الصائر تضامنا سون إأبار.
47

محكمة االستئناف بفاس

ملخص الحكم أو القرار

ملف أنائي رقم 3/62 26/ 222

االسم العائلي : السهلي.

االسم الشخ�سي : يوسف.

حليمة بنت   : اسريس وأمه   : ابن 

حدو.

 ،2228 نوفم22   26 املولوس بتاريخ 

الساكن حي القدس ميسور.

حكم عليه بتاريخ 7 أكتوبر  222 

لألحداث  الجنايات  غرفة  طرف  من 

بفاس.

عرض   هتك  أناية   : أأل  من 

قاصر بالعنف.

ومعاقبته عن ذلك بسنة واحدة 

وتحميله  التنفيذ  موقوف  حبسا 

الصائر تضامنا سون إأبار.

48

محكمة االستئناف بفاس

ملخص الحكم أو القرار

ملف أنائي رقم 3/93 26/ 222

االسم العائلي : الشداسي.

االسم الشخ�سي : عبد الرحمان.

ابن : عبد الوهاب وأمه : مريم بنت 

لحسن.

 2226 يونيو   6 بتاريخ  املولوس 

بفاس، الساكن الرقم 24 الزنقة 7  

حي اممل باب السيفر فاس.

أكتوبر   28 بتاريخ  عليه  حكم 

الجنايات  غرفة  طرف  من   222 

لألحداث بفاس.

السرقة  أناية   : أأل  من 

والتهديد  التعدس  بظروف  املوصوفة 

امبيض  السالح  استعمال  وأنحة 

بدون م22ر مشروع وأنجة استهالك 

ماسة مخدرة.

ومعاقبته عن ذلك بسنة واحدة 

وتحميله  التنفيذ  موقوف  حبسا 

وليه  بواسطة  تضامنا  الصائر 

القانوني وتحديد اإلأبار في امسنى.

49
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محكمة االستئناف بفاس

ملخص الحكم أو القرار

ملف أنائي استئنافي رقم 

222 /26 5/75

االسم العائلي : البوأر.

االسم الشخ�سي : محمد.

ابن : أحمد وأمه : بيا بنت محمد.

 2224 يوليو  بتاريخ  2  املولوس 

بتاروسانت، الساكن حي ه22ي ايموزار 

كندر صفرو.

سبتم22   22 بتاريخ  عليه  حكم 

الجنايات  غرفة  طرف  من   222 

االستئنافية بفاس علنيا انتهائيا وغيابيا.

أناية التغرير بقاصر   : من أأل 

وهتك عرضها بالعنف.

في الشكل : قبول االستئناف.

القرار  تأييد   : املوضوع  في 

غرفة  عن  الصاسر  املستأنف 

بتاريخ املحكمة  بهذه   الجنايات 

في   64 رقم  تحت  يونيو  222    2

مع   2021/2613/32 رقم  امللف 

تعديله برفع العقوبة املحكوم بها عل7 

نافذا،  حسبا   )2( سنتين  إ 7  املتهم 

وتحميل الحدث الصائر سون إأبار.

وبعقل أمالك املتهم وبقائها تحت 

العقل.

وبإشعار اممالك املخزنية بملخص 

الحكم.

الرسمية  الجريدة  في  وبنشره 

بمسع7 من النيابة العامة.

وبتعليق الحكم بباب آخر مسكن 

للمتهم.

50

محكمة االستئناف بفاس

ملخص الحكم أو القرار

ملف أنائي استئنافي رقم 

222 /26  /373

االسم العائلي : الخملي�سي.

االسم الشخ�سي : يونس.

بنت  حبيبة   : وأمه  محمد   : ابن 

لحسن.

مزساس سنة 994  بفاس، الساكن 

922 الحي الجديد بنسوسة، فاس.

سبتم22   27 بتاريخ  عليه  حكم 

الجنايات  غرفة  طرف  من   222 

انتهائيا  علنيا  بفاس  االستئنافية 

وغيابيا.

: أناية الضرب والجرح  من أأل 

عاهة  إ 7  املؤسي  السالح  باستعمال 

مستديمة.

في الشكل : قبول االستئناف.

القرار  تأييد   : املوضوع  في 
غرفة  عن  الصاسر  املستأنف 
بتاريخ املحكمة  بهذه   الجنايات 
في  تحت رقم  44  يونيو  222   24
فيما   2021/2609/208 رقم  امللف 
يونس  املتهم  مؤاخذة  من  به  ق�سى 
إليه  نسب  ما  أأل  من  الخملي�سي 
حسبا   )3( سنوات  بثالث  ومعاقبته 
الصائر  املتهمين  وتحميل  نافذا، 

مج22ين في امسنى.
وبعقل أمالك املتهم وبقائها تحت 

العقل.
وبإشعار اممالك املخزنية بملخص 

الحكم.
الرسمية  الجريدة  في  وبنشره 

بمسع7 من النيابة العامة.
وبتعليق الحكم بباب آخر مسكن 

للمتهم.
51
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افتتاح البحث العلني
بموأب قرار أصدرته مديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/6 62 

نوفم22  222   26 بتاريخ   222 /

املسمى  العقار  عل7  سيجري  الذي 

افشتاح P2 و افشتاح P2C ذي عقد 

املتواأد   466 ص   537 عدس  كراء  

قياسة  تزكيت،  الت2ابية  بالجماعة 

من  ابتداء  إفران  إقليم  تزكيت، 

غاية  إ 7  سيسم22  222  تاريخ  2 

شأن  في  علني  بحث   2222 يناير   3

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وألب 

 5 من أأل سقي مساحة  منه،  املاء 

موساوي  السيد)ة(  لفائدة  هكتارا 

اسريس الحامل)ة(، لبطاقة التعريف 

.D767289 الوطنية

52

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افتتاح البحث العلني
بموأب قرار أصدرته مديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/3 62 

/ 222 بتاريخ 26 نوفم22  222 الذي 

سيجري عل7 العقار املسمى مسرعب   

 82 ص     5 عدس  شراء  عقد  ذي 

إفران،  الت2ابية  بالجماعة  املتواأد 

إقليم تمحضيت،  قياسة تمحضيت، 

سيسم22  222  تاريخ  2  من  ابتداء 

علني  بحث   2222 يناير   3 غاية  إ 7 

بإنجاز  الت2خيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وألب املاء منه، من أأل سقي 

السيد)ة(  لفائدة  هكتارا  مساحة   

لبطاقة  الحامل)ة(،  خالد  حسين 

.VA74 8 التعريف الوطنية

53

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بتاريخ ح.ج/2021/6014   رقم 

26 نوفم22  222 الذي سيجرى عل7 

رسم  ذي  تحفورت  املسمى  العقار 

املتواأد    74 ص   282 عدس  شراء 

قياسة  تزكيت،  الت2ابية  بالجماعة 

من  ابتداء  افران،  إقليم   ، تزكيت 

غاية إ 7  سيسم22  222   تاريخ  2 

شأن  في  علني  بحث  يناير  222   3

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وألب 

مساحة  سقي  أأل  من  منه،  املاء 

ايت  السيد  لفائدة  هكتارا   2.4959

لبطاقة  الحامل  لحسن  يخلف 

.D82279 التعريف الوطنية

54

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بتاريخ ح.ج/2021/6011   رقم 

سيجرى  الذي  نوفم22  222   26

ذي  اسريس  املسمى  العقار  عل7 

املتواأد   K/22115 الرسم العقاري 

قياسة  بالجماعة الت2ابية عين اللوح، 

من  ابتداء  إقليم افران،  عين اللوح، 

غاية إ 7  سيسم22  222   تاريخ  2 

شأن  في  علني  بحث  يناير  222   3

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وألب 

مساحة  سقي  أأل  من  منه،  املاء 

هكتارا لفائدة السيد خباز    .  79

التعريف  لبطاقة  الحامل  محمد 

.D222229 الوطنية

55

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بتاريخ ح.ج/2021/6009   رقم 

سيجرى  الذي  نوفم22  222   26

عل7 العقار املسمى ال22كة ذي الرسم 

املتواأد   57/20512 العقاري 

قياسة  تكريكرة،  الت2ابية  بالجماعة 

من  ابتداء  افران،  إقليم  اركالون، 

غاية إ 7  سيسم22  222   تاريخ  2 

شأن  في  علني  بحث  يناير  222   3

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وألب 

مساحة  سقي  أأل  من  منه،  املاء 

هكتارا لفائدة السيد وحديف   2.97

التعريف  لبطاقة  الحامل  الحسين 

.V28289 الوطنية

56

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بتاريخ ح.ج/2021/6015   رقم 

سيجرى  الذي  نوفم22  222   26

ذي  مسعوسة  املسمى  العقار  عل7 

املتواأد   K/12128 الرسم العقاري 

قياسة  تكريرة،  الت2ابية  بالجماعة 

من  ابتداء  افران،  إقليم  اركالون، 

غاية إ 7  سيسم22  222   تاريخ  2 

شأن  في  علني  بحث  يناير  222   3

وألب  بئ2  بإنجاز  الت2خيص  مشروع 

مساحة  سقي  أأل  من  منه،  املاء 

رشيد  السيد  لفائدة  هكتارا    .27

هموا علي ومن معه الحامل لبطاقة 

.DA 2722 التعريف الوطنية

57

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 
لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
بتاريخ ح.ج/2021/5987   رقم 
سيجرى  الذي  نوفم22  222    9
رحو  ملك  املسماة  العقارات  عل7 
 R 2 BIS العقة  وبالس  رحو  وملك 
  226 عدس  كلي  بيع  عقد  ذي 
الت2ابية  بالجماعة  املتواأدة 
الخميسات،  سائرة  ميمون،  ايت 
من  ابتداء  الخميسات،  إقليم 
غاية إ 7  سيسم22  222   7  تاريخ 
6  سيسم22  222 بحث علني في شأن 
مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وألب 
مساحة  سقي  أأل  من  منه،  املاء 
السيد  لفائدة  هكتارا   3. 482
سمينة عبد اللطيف الحامل لبطاقة 

.D7  299 التعريف الوطنية
58

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 
لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
بتاريخ ح.ج/2021/5986   رقم 
سيجرى  الذي  نوفم22  222    9
بوعزة  فدان  املسمى  العقار  عل7 
  6 بعدس  ضمن  شراء  ذي  عشورة 
سيدي  الت2ابية  بالجماعة  املتواأد 
الخميسات،  سائرة  املصدر،  عالل 
من  ابتداء  الخميسات،  إقليم 
غاية إ 7  سيسم22  222   7  تاريخ 
في  علني  بحث  سيسم22  222    6
بئ2  بإنجاز  الت2خيص  مشروع  شأن 
سقي  أأل  من  منه،  املاء  وألب 
لفائدة  هكتارا    .6 65 مساحة 
السيد خليد بطا�سي ورحال بطا�سي 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB 82374  ورقم AB24477 
59
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بتاريخ ح.ج/2021/6003   رقم 

24 نوفم22  222 الذي سيجرى عل7 

العقار املسمى أنان ال22كة ذي الرسم 

املتواأد   81/16949 عدس  العقاري 

بالجماعة الت2ابية عين الجوهرة، سائرة 

ابتداء  الخميسات،  إقليم  تيفلت، 

 من تاريخ 3  سيسم22  222 إ 7 غاية

22 سيسم22  222 بحث علني في شأن 

وألب  بئ2  بإنجاز  الت2خيص  مشروع 

مساحة  سقي  أأل  من  منه،  املاء 

السيد  لفائدة  هكتارا    .232 

لبطاقة  الحامل  الحسين  سعداني 

.A456 98 التعريف الوطنية

60

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بتاريخ ح.ج/2021/5988   رقم 

سيجرى  الذي  نوفم22  222   24

ذي  حيستان    املسمى  العقار  عل7 

 05/53327 عدس  امللكية  شهاسة 

سيدي  الت2ابية  بالجماعة  املتواأد 

سائرة احواز  سليمان مول الكيفان، 

ابتداء  مكناس،  إقليم  مكناس، 

إ 7 غاية سيسم22  222   9  من تاريخ 

22 سيسم22  222 بحث علني في شأن 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وألب 

مساحة  سقي  أأل  من  منه،  املاء 

 STE T4 شركة  لفائدة  هكتارات   5

ممثلها  شخص  في   PROMO SARL

القانوني.

61

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بتاريخ ح.ج/2021/5994   رقم 

سيجرى  الذي  نوفم22  222   23

عل7 العقار املسمى فدان شريفة ذي 

 16/69153 عدس  العقاري  الرسم 

سيدي  الت2ابية  بالجماعة  املتواأد 

الخميسات،  سائرة  املصدر،  عالل 

من  ابتداء  الخميسات،  إقليم 

غاية إ 7  سيسم22  222    3  تاريخ 

في  علني  بحث  سيسم22  222   22

شأن مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب 

سقي  أأل  من  منه،  املاء  وألب 

لفائدة  هكتارا   3.2522 مساحة 

السيد بونحيس عمر الحامل لبطاقة 

.X43692 التعريف الوطنية

62

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بتاريخ ح.ج/2021/5992   رقم 

22 نوفم22  222 الذي سيجرى عل7 

العقار املسمى املونايت عي�سى موضوع 

عقد شراء مضمنة بعدس  4  و عدس 

اعت2اف  وعقد    73 عدس  و    72

املتواأد  ص  8   99 ببيع ض بعدس 

سائرة  سرغينة،  الت2ابية  بالجماعة 

ايموزار مرموشة، إقليم بوملان، ابتداء 

 من تاريخ 2  سيسم22  222 إ 7 غاية

22 سيسم22  222 بحث علني في شأن 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وألب 

 5 من أأل سقي مساحة  منه،  املاء 

والن  ازكاغ  السيد  لفائدة  هكتارات 

لبطاقة  الحامل  معه  ومن  محمد 

.J35413 التعريف الوطنية

63

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بتاريخ ح.ج/2021/5993   رقم 

سيجرى  الذي  نوفم22  222   23

بوأطيو  بالس  املسمى  العقار  عل7 

بعدس  ض  ملكية  نسخة  موضوع 

 252 و نسخة تسليم ض بعدس   33 

زومي،  الت2ابية  بالجماعة  املتواأد 

من  ابتداء  إقليم وزان،  سائرة زومي، 

غاية إ 7  سيسم22  222    3  تاريخ 

22 سيسم22  222 بحث علني في شأن 

وألب  بئ2  بإنجاز  الت2خيص  مشروع 

مساحة سقي  أأل  من  منه،   املاء 

4 هكتارات لفائدة السيد صدقي مراس 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.X251377

64

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بتاريخ ح.ج/2021/5999   رقم 

سيجرى  الذي  نوفم22  222   23

ذي  الشيح  أم  املسمى  العقار  عل7 

 74/1320 عدس  امللكية  شهاسة 

كيكو،  الت2ابية  بالجماعة  املتواأد 

ابتداء  بوملان،  إقليم  بوملان،  سائرة 

 من تاريخ 3  سيسم22  222 إ 7 غاية

22 سيسم22  222 بحث علني في شأن 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وألب 

مساحة سقي  أأل  من  منه،   املاء 

7.52 هكتارات لفائدة السيد برحيوي 

التعريف  لبطاقة  الحامل  احمد 

.A2 598 الوطنية

65

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بتاريخ ح.ج/2021/6002   رقم 

23 نوفم22  222 الذي سيجرى عل7 

العقار املسمى امتاربعين ذي شهاسة 

املتواأد   67/22869 عدس  امللكية 

سائرة  بالجماعة الت2ابية راس أي2ي، 

من  ابتداء  إقليم الحاأب،  اكوراي، 

غاية إ 7  سيسم22  222    3  تاريخ 

22 سيسم22  222 بحث علني في شأن 

وألب  بئ2  بإنجاز  الت2خيص  مشروع 

املاء منه، من أأل االستعمال املنز ي 

هكتارات   3.7289 مساحة  وسقي 

عاسل  اشهيهب  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D67 342

66

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بتاريخ ح.ج/2021/6017   رقم 

سيجرى  الذي  نوفم22  222   29

ذي  الناغر  املسمى  العقار  عل7 

ص    46 بعدس  ض  شراء  عقد 

الت2ابية  بالجماعة  املتواأد    82

تيفلت،  سائرة  اولحسن،  علي  ايت 

من  ابتداء  الخميسات،  إقليم 

غاية إ 7  سيسم22  222    4  تاريخ 

6  سيسم22  222 بحث علني في شأن 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وألب 

مساحة  سقي  أأل  من  منه،  املاء 

تلفين  هكتارا لفائدة السيدة    7.52

التعريف  لبطاقة  الحامل  حكيمة 

.G323563 الوطنية

67
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بتاريخ ح.ج/2021/5980   رقم 

سيجرى  الذي  نوفم22  222   26

ذي  الهاكور  املسمى  العقار  عل7 

 16/4547 عدس  العقاري  الرسم 

الت2ابية  بالجماعة  املتواأد 

الخميسات،  سائرة  ميمون،  ايت 

من  ابتداء  الخميسات،  إقليم 

غاية إ 7  سيسم22  222    2  تاريخ 

29 سيسم22  222 بحث علني في شأن 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وألب 

مساحة  سقي  أأل  من  منه،  املاء 

هكتارا لفائدة السيد ابن الكبي2   27

الحامل  العباس  موالي  االمراني 

.C 32 2 لبطاقة التعريف الوطنية

68

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بتاريخ ح.ج/2021/5984   رقم 

سيجرى  الذي  نوفم22  222    7

شجرة   حوش  املسمى  العقار  عل7 

املتواأد   2 2 ذي عقد حيازة عدس 

سائرة  بالجماعة الت2ابية بني فغلوم، 

ابتداء  شفشاون،  إقليم  تازة،  باب 

 من تاريخ 7  سيسم22  222 إ 7 غاية

في  علني  بحث  سيسم22  222   27

بئ2  بإنجاز  الت2خيص  مشروع  شأن 

وألب املاء منه، من أأل االستعمال 

املنز ي وسقي مساحة  3.497 هكتارا 

محمد  الشريف  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.LC53 84

69

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بتاريخ ح.ج/2021/6004   رقم 

24 نوفم22  222 الذي سيجرى عل7 

الرسم  ذي  تشنوين   املسمى  العقار 

العقاري عدس 67/23097 وحمري ذي 

الرسم العقاري 67/22996، املتواأد 

بالجماعة الت2ابية بطيط، سائرة عين 

ابتداء  الحاأب،  إقليم  تاوأدات، 

 من تاريخ 3  سيسم22  222 إ 7 غاية

في  علني  بحث  سيسم22  222   22

شأن مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب 

سقي  أأل  من  منه،  املاء  وألب 

لفائدة  هكتارات   3.2679 مساحة 

معه  ومن  حفيظ  ليبوز  السيد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C328229

70

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بتاريخ ح.ج/2021/5989   رقم 

22 نوفم22  222 الذي سيجرى عل7 

العقار املسمى اوبحدو 1-1 ذي الرسم 

املتواأد   ،67/25717 العقاري عدس 

بالجماعة الت2ابية آيت بورزوين، سائرة 

الحاأب، إقليم الحاأب، ابتداء من 

غاية إ 7  سيسم22  222    2  تاريخ 

22 سيسم22  222 بحث علني في شأن 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وألب 

مساحة  سقي  أأل  من  منه،  املاء 

اشنينق  السيد  لفائدة  هكتارات   5

التعريف  لبطاقة  الحامل  رشيد 

.D223682 الوطنية

71

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بتاريخ ح.ج/2021/5998   رقم 

23 نوفم22  222 الذي سيجرى عل7 

ذي  زيط  واس  فدان  املسمى  العقار 

 ،37/2100 عدس  العقاري  الرسم 

املتواأد بالجماعة الت2ابية اوالس ساوس، 

ابتداء  تاونات،  إقليم  تيسة،  سائرة 

 من تاريخ 3  سيسم22  222 إ 7 غاية

في  علني  بحث  سيسم22  222   22

شأن مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب 

سقي  أأل  من  منه،  املاء  وألب 

لفائدة  هكتارا    .4554 مساحة 

املنعم  عبد  االندلو�سي  السيد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C9832 9

72

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بتاريخ ح.ج/2021/5997   رقم 

سيجرى  الذي  نوفم22  222   23

شهاسة  ذي  ليل7  املسمى  العقار  عل7 

املتواأد   ،37/1890 عدس  امللكية 

سائرة  تاونات،  الت2ابية  بالجماعة 

من  ابتداء  تاونات،  إقليم  تاونات، 

غاية إ 7  سيسم22  222    3  تاريخ 

في  علني  بحث  سيسم22  222   22

بئ2  بإنجاز  الت2خيص  مشروع  شأن 

أغراض  أأل  من  منه،  املاء  وألب 

منزلية لفائدة السيد الحوات محمد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.PX804789

73

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2021/5996 بتاريخ 23 نوفم22 

العقار  عل7  سيجرى  الذي   222 

املسمى حمري ذي مطلب التحفيظ 

بونكارف  وحمري   59/8557 عدس 

عدس  العقاري  الرسم  موضوع 

K/3307 ذي نسخة من شراء واأب 

أكتوبر  بتاريخ     حررت  ورثة  بين 

الت2ابية  بالجماعة  املتواأد   222 

عين الجمعة، سائرة عين عرمة، إقليم 

3  سيسم22  مكناس ابتداء من تاريخ 

سيسم22  222   22 غاية  إ 7   222 

بحث علني في شأن مشروع الت2خيص 

منه من أأل  املاء  بئ2 وألب  بإنجاز 

سقي مساحة 2,8533 هكتارا لفائدة 

السيد الشيكر حميد الحامل لبطاقة 

.D5 954 التعريف الوطنية رقم

74

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2021/6000 بتاريخ 23 نوفم22 

العقار  عل7  سيجرى  الذي   222 

شراء   رسم  ذي  الوافي  بن  املسمى 

344 املتواأد بالجماعة  ضمن بعدس 

إقليم  زرهون،  سائرة  وليلي،  الت2ابية 

3  سيسم22  مكناس ابتداء من تاريخ 

سيسم22  222   22 غاية  إ 7   222 

بحث علني في شأن مشروع الت2خيص 

منه من أأل  املاء  بئ2 وألب  بإنجاز 

لفائدة  هكتار   2,42 مساحة  سقي 

الحاملة  العمارتي  زهرة  السيدة 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.D57399

75



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222)الجريدة الرسمية   25166

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2021/6005 بتاريخ 24 نوفم22 

العقار  عل7  سيجرى  الذي   222 

الرسم  ذي  ناوساي    أكرس  املسمى 

املتواأد   41/41744 عدس  العقاري 

سائرة  العنوصر،  الت2ابية  بالجماعة 

من  ابتداء  صفرو  إقليم  صفرو، 

 22 3  سيسم22  222 إ 7 غاية  تاريخ 

شأن  في  علني  بحث  سيسم22  222 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وألب 

مساحة  سقي  أأل  من  منه  املاء 

السيد  لفائدة  هكتارا   2,5297

عبد  الكندري  االسري�سي  الشريف 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الحفيظ 

.CB2482  الوطنية رقم

76

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2021/6007 بتاريخ 24 نوفم22 

العقار  عل7  سيجرى  الذي   222 

عقد  ذي  نتسرافت  احرق  املسمى 

موأب اثبات واأب من مت2وك ض 

بعدس 699 املتواأد بالجماعة الت2ابية 

إقليم  املنزل،  سائرة  الحمراء،  سار 

سيسم22    3 من تاريخ  صفرو ابتداء 

سيسم22  222   22 غاية  إ 7   222 

بحث علني في شأن مشروع الت2خيص 

بإنجاز ثقب وألب املاء منه من أأل 

املاشية وسقي  أغراض منزلية وارواء 

مساحة 42  ,2 هكتار لفائدة السيد 

بوسعيد عبد الكريم الحامل لبطاقة 

.C 57596 التعريف الوطنية رقم

77

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2021/6006 بتاريخ 24 نوفم22 

العقار  عل7  سيجرى  الذي   222 

العقاري  الرسم  ذي  أطلس  املسمى 

مقاسمة  وعقد   K/8936 عدس 

ومخارأة بدون مدرك وشهاسة إسارية 

عدس 482 املتواأد بالجماعة الت2ابية 

إقليم  أكوراي،  سائرة  تامشاشاط، 

الحاأب ابتداء من تاريخ 3  سيسم22 

سيسم22  222   22 غاية  إ 7   222 

بحث علني في شأن مشروع الت2خيص 

بإنجاز ثقب وألب املاء منه من أأل 

لفائدة  هكتارات    2 مساحة  سقي 

السيدة امزيان سليلة الحاملة لبطاقة 

.D 9254 التعريف الوطنية رقم

78

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2021/5995 بتاريخ 23 نوفم22

العقار  عل7  سيجرى  الذي   222 

الرسم  ذي   34 الر�سى  املسمى 

املتواأد   13/24821 عدس  العقاري 

الثالثاء  سوق  الت2ابية  بالجماعة 

الغرب،  قياسة سوق الثالثاء  الغرب، 

إقليم  الغرب،  الثالثاء  سوق  سائرة 

  3 تاريخ  من  ابتداء  القنيطرة 

سيسم22   23 إ 7 غاية  سيسم22  222 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   222 

الت2خيص بإنجاز ثقب وألب املاء منه 

هكتارات   5 مساحة  سقي  أأل  من 

لفائدة السيد بن عي�سى قائد راسو 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G42476 رقم

79

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 ح.ج/2021/5991 بتاريخ 23 نوفم22
العقار  عل7  سيجرى  الذي   222 
الجماعي املدعو اوالس امليك باملكان 
املسمى أوالس امليك التابع للجماعة 
شهاسة  ذي  الحداسة  الساللية 
بتاريخ   46 عدس  الفالحي  االستغالل 
املتواأد بالجماعة  أكتوبر  222   8
أحواز  قياسة  الحداسة،  الت2ابية 
القنيطرة،  أحواز  سائرة  القنيطرة، 
  3 من تاريخ  إقليم القنيطرة ابتداء 
سيسم22   23 إ 7 غاية  سيسم22  222 
مشروع  شأن  في  علني  بحث   222 
املاء  وألب  ثقب  بإنجاز  الت2خيص 
 2,7468 منه من أأل سقي مساحة 
املت2جي  عاسل  السيد  لفائدة  هكتار 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G546576 رقم
80

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 ح.ج/2021/5972 بتاريخ 6  نوفم22
العقار  عل7  سيجرى  الذي   222 
الرسم  ذي  اطواالت  كدية  املسمى 
الكائن   13/78613 عدس  العقاري 
بالجماعة  املتواأد  املناصرة  بقبيلة 
بنمنصور،  محمد  سيدي  الت2ابية 
بنمنصور،  سائرة  بنمنصور،  قياسة 
  3 من تاريخ  إقليم القنيطرة ابتداء 
سيسم22   23 إ 7 غاية  سيسم22  222 
مشروع  شأن  في  علني  بحث   222 
املاء  وألب  ثقب  بإنجاز  الت2خيص 
 5,2697 منه من أأل سقي مساحة 
الرحموني  السيد علي  لفائدة  هكتار 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.B9768 رقم
81

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2021/5970 بتاريخ 6  نوفم22

العقار  عل7  سيجرى  الذي   222 

زرسال  بدوار  املتواأد  يامنة  املدعو 

بعدس  ضمنت  ملكية  ذي  الشرقية 

ف22اير   8 بتاريخ   376 صحيفة   438

  98 رقم  اممالك  كناش   22 6

سيدي  الت2ابية  بالجماعة  املتواأد 

ابي  سيدي  باشوية  القناسل،  أبي 

القناسل، إقليم سال ابتداء من تاريخ 

 23 غاية  إ 7  سيسم22  222    3

شأن  في  علني  بحث  سيسم22  222 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وألب 

املاء منه من أأل سقي مساحة 2,52 

راموسة  يامنة  السيدة  لفائدة  هكتار 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
.AB822925 رقم

82

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2021/5990 بتاريخ 22 نوفم22

العقار  عل7  سيجرى  الذي   222 

الرسم  ذي  حميديين  بالس  املسمى 

العقاري عدس R/13209 الكائن بدوار 

املحاريك منطقة الضم ب 8 املتواأد 

العسلوجي،  سار  الت2ابية  بالجماعة 

بهت،  سائرة  العسلوجي،  سار  قياسة 

إقليم سيدي قاسم ابتداء من تاريخ 

8 سيسم22  222 إ 7 غاية 8  سيسم22 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   222 

الت2خيص بإنجاز ثقب وألب املاء منه 

هكتارات   5 مساحة  سقي  أأل  من 

لفائدة السيد املعدني احمد الحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.PM819010

83
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2021/5971 بتاريخ 6  نوفم22

العقار  عل7  سيجرى  الذي   222 

باملكان  الفوارات  املدعو  الجماعي 

للجماعة  التابع  حمي2يات  املسمى 

شهاسة  ذي  ال22اهمة  الساللية 

نوفم22   2 بتاريخ   28 االستغالل رقم 

الت2ابية  بالجماعة  املتواأد   222 

سال  إقليم  عامر،  باشوية  عامر، 

سيسم22  222    3 تاريخ  من  ابتداء 

بحث  سيسم22  222   23 غاية  إ 7 

الت2خيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وألب املاء منه من أأل 

لفائدة  هكتار   3,62 مساحة  سقي 

السيد محمد بنغالة الحامل لبطاقة 

.AB85878 التعريف الوطنية رقم

84

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2021/5954 بتاريخ 2  نوفم22

العقار  عل7  سيجرى  الذي   222 

الجماعي املدعو أوالس اسبيطة باملكان 

املسمى أوالس اسبيطة التابع للجماعة 

شهاسة  ذي  اسبيطة  أوالس  الساللية 

االستغالل رقم 27 بتاريخ 27 أكتوبر 

الت2ابية  بالجماعة  املتواأد   222 

سال  إقليم  عامر،  باشوية  عامر، 

ابتداء من تاريخ 2 سيسم22  222 إ 7 

بحث علني  سيسم22  222    3 غاية 

بإنجاز  الت2خيص  مشروع  شأن  في 

منه من أأل سقي  ثقب وألب املاء 

مساحة 2,9562 هكتار لفائدة السيد 

لبطاقة  الحامل  لحميدي  محمد 

.A5 5239 التعريف الوطنية رقم

85

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 ح.ج/2021/5955 بتاريخ 2  نوفم22
العقار  عل7  سيجرى  الذي   222 
باملكان  الفوارات  املدعو  الجماعي 
للجماعة  التابع  الحنشة  املسمى 
شهاسة  ذي  الحنشة  الساللية 
االستغالل رقم 25 بتاريخ 22 أكتوبر 
الت2ابية  بالجماعة  املتواأد   222 
سال  إقليم  عامر،  باشوية  عامر، 
ابتداء من تاريخ 2 سيسم22  222 إ 7 
بحث علني  سيسم22  222    3 غاية 
بإنجاز  الت2خيص  مشروع  شأن  في 
منه من أأل سقي  ثقب وألب املاء 
مساحة 2,8353 هكتار لفائدة السيد 
لبطاقة  الحامل  كن�سي  الفاطمي 

.AB94 72 التعريف الوطنية رقم
86

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 ح.ج/2021/5958 بتاريخ 2  نوفم22
العقار  عل7  سيجرى  الذي   222 
عدس  العقاري  بالرسم  الجماعي 
 29 اإلساري  التحديد   30/37766
سابقا باملكان املسمى مزارع سوار اوالس 
اشبل ذي شهاسة االستغالل رقم 73  
املتواأد  أكتوبر  222   25 بتاريخ 
بالجماعة الت2ابية بي2 الطالب، قياسة 
الشرارسة،  سائرة  الطالب،  بي2  تكنة 
إقليم سيدي قاسم ابتداء من تاريخ 
2 سيسم22  222 إ 7 غاية 3  سيسم22 
مشروع  شأن  في  علني  بحث   222 
الت2خيص بإنجاز ثقب وألب املاء منه 
هكتار   3,52 من أأل سقي مساحة 
لفائدة السيد لحموسات عبد الرفيق 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GK 6729 رقم
87

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 ح.ج/2021/5948 بتاريخ 2  نوفم22
العقار  عل7  سيجرى  الذي   222 
6 ذي الرسم العقاري  املسمى شراط 
بالجماعة  املتواأد   R/17665 عدس 
املناصرة،  قياسة  املناصرة،  الت2ابية 
القنيطرة  إقليم  بنمنصور،  سائرة 
ابتداء من تاريخ 2 سيسم22  222 إ 7 
بحث علني  سيسم22  222    3 غاية 
بإنجاز  الت2خيص  مشروع  شأن  في 
أأل  من  منهما  املاء  وألب  ثقبين 
6,5277 هكتار لفائدة  سقي مساحة 
وفاطمة  الرحموني  علي  الساسة 
الرحموني الحاملين لبطاقتي  الزهراء 
و   B9768 رقمي  الوطنية  التعريف 

.J440736
88

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 ح.ج/2021/5953 بتاريخ 2  نوفم22
القطعة  عل7  سيجرى  الذي   222 
امرضية التابعة مللك الدولة موضوع 
عدس  428 /ر  العقاري  الرسم 
امالك  بكناش  املسجلة   )2 )قطعة 
ذات   0202-27 رقم  تحت  الدولة 
 19-21/10/2021 بتاريخ  كراء  عقد 
سيدي  الت2ابية  بالجماعة  املتواأدة 
ابي  سيدي  باشوية  القناسل،  أبي 
من  ابتداء  سال  إقليم  القناسل، 
غاية  إ 7  سيسم22  222   2 تاريخ 
في  علني  بحث  سيسم22  222    3
بإنجاز  الت2خيص  مشروع  شأن 
منه من أأل سقي  ثقب وألب املاء 
لفائدة  السيارات  غسل  أغراض 
 EUROLOGISTIQUE شركة 
ممثلة   INVESTMENT SARL AU
السيد  القانوني  ممثلها  شخص  في 
لبطاقة  الحامل  ابراهيم  بن  محمد 
.GA 349  التعريف الوطنية رقم

89

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2021/5952 بتاريخ 2  نوفم22

العقار  عل7  سيجرى  الذي   222 

الرسم  ذي    63 القصبة  املسمى 

املتواأد   13/61450 عدس  العقاري 

باشوية  مهدية،  الت2ابية  بالجماعة 

من  ابتداء  القنيطرة  إقليم  مهدية، 

  3 إ 7 غاية  سيسم22  222   2 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث  سيسم22  222 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وألب 
املاء منه من أأل سقي حديقة املنزل 

لفائدة  هكتار   2,2222 مساحتها 

السيد يدير بومهدي الحامل لبطاقة 

.E5224 3 التعريف الوطنية رقم

90

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2021/5951 بتاريخ 2  نوفم22

العقار  عل7  سيجرى  الذي   222 

أوالس  الساللية  للجماعة  اململوك 

مطلب  موضوع  الشرقية  مو�سى 

ذي   13/6857 عدس  التحفيظ 

 6 بتاريخ  عدس  43   إيجار  عقد 

  5275 عدس  ملف  أكتوبر  222 

سيدي  الت2ابية  بالجماعة  املتواأد 

الطيبي،  سيدي  باشوية  الطيبي، 

 2 تاريخ  من  ابتداء  القنيطرة  إقليم 

سيسم22    3 إ 7 غاية  سيسم22  222 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   222 

الت2خيص بإنجاز ثقب وألب املاء منه 

هكتارات   3 مساحة  سقي  أأل  من 

الحسني  املهدي  الساسة  لفائدة 

لبطاقتي  الحاملين  الحسني  وابوبكر 

A 45234 رقمي  الوطنية   التعريف 

.E  424  و

91



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222)الجريدة الرسمية   25168

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2021/5950 بتاريخ 2  نوفم22

العقار  عل7  سيجرى  الذي   222 

 اململوك للجماعة الساللية النخاخصة

بتاريخ  499 عدس  إيجار  عقد   ذي 

  6454 عدس  ملف   2222 يونيو   7

أوالس الت2ابية  بالجماعة  املتواأد 

 سالمة، قياسة أحواز القنيطرة، سائرة 
القنيطرة  إقليم  القنيطرة،  أحواز 
سيسم22  222   2 تاريخ  من  ابتداء 
بحث  سيسم22  222    3 غاية  إ 7 
الت2خيص  مشروع  شأن  في  علني 
بإنجاز ثقب وألب املاء منه من أأل 
سقي مساحة   هكتار لفائدة شركة 
ممثلة   BASSATINE TAYBA SARL
السيد  القانوني  ممثلها  شخص  في 
لبطاقة  الحامل  املهدي  الحسني 
.A 425234 التعريف الوطنية رقم

92

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموأب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج/2021/5949 بتاريخ 2  نوفم22

العقار  عل7  سيجرى  الذي   222 

العقاري  الرسم  ذي  لقريعة  املسمى 

عدس 13/64052 املتواأد بالجماعة 

املناصرة،  قياسة  املناصرة،  الت2ابية 

القنيطرة إقليم  بنمنصور،  سائرة 

سيسم22  222   2 تاريخ  من  ابتداء   

بحث  سيسم22  222    3 غاية  إ 7 

الت2خيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وألب املاء منه من أأل 

سقي مساحة  594,  هكتار لفائدة 

السيد علي الرحموني الحامل لبطاقة 

.B9768 التعريف الوطنية رقم
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25169 الجريدة الرسميةعدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) 



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) الجريدة الرسمية25170  



25171 الجريدة الرسميةعدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) 



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) الجريدة الرسمية25172  



25173 الجريدة الرسميةعدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) 

1



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) الجريدة الرسمية25174  



25175 الجريدة الرسميةعدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) 



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) الجريدة الرسمية25176  



25177 الجريدة الرسميةعدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) 

2



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) الجريدة الرسمية25178  



25179 الجريدة الرسميةعدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) 

3



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) الجريدة الرسمية25180  



25181 الجريدة الرسميةعدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) 

رقم القطعة 
بالتصميم 

واسمها

4



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) الجريدة الرسمية25182  



25183 الجريدة الرسميةعدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) 

5



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) الجريدة الرسمية25184  

6

 مشروع قرار بالتخلي عن ملكية القطع األرضية الالزمة
إلحداث طريق التهيئة رقم 36 ذات عرض 10 أمتار



25185 الجريدة الرسميةعدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) 



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) الجريدة الرسمية25186  

7



25187 الجريدة الرسميةعدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) 

8

 مشروع قرار بالتخلي عن ملكية القطع األرضية الالزمة
إلحداث ممر الراجلين رقم 12 بعرض  10 أمتار



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) الجريدة الرسمية25188  



25189 الجريدة الرسميةعدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) 

9



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) الجريدة الرسمية25190  



25191 الجريدة الرسميةعدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) 



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) الجريدة الرسمية25192  

10



25193 الجريدة الرسميةعدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) 

املاسة الثانية : يعهد لرئيس مجلس أماعة بني افتح بتنفيذ ما أاء في هذا القرار.

املاسة الثالثة : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

11



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) الجريدة الرسمية25194  



25195 الجريدة الرسميةعدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) 

12



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) الجريدة الرسمية25196  



25197 الجريدة الرسميةعدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) 



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) الجريدة الرسمية25198  

13



25199 الجريدة الرسميةعدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) 



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) الجريدة الرسمية25200  

14



25201 الجريدة الرسميةعدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) 

15



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) الجريدة الرسمية25202  

16



25203 الجريدة الرسميةعدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) 



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) الجريدة الرسمية25204  

95



25205 الجريدة الرسميةعدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) 

98



عدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) الجريدة الرسمية25206  



25207 الجريدة الرسميةعدس 5695 - 7  أماسى امو 7 443  )22 سيسم22  222) 

100


